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Uczestniczył w nich też Piotr Buchta,
prezes PGK „Partner”, który informował
o bieżących działaniach tej miejskiej spółki
i jej najbliższych planach, odpowiadał ró−
wnież na pytania dotyczą−
ce podpisanej 21 paździer−
nika w siedzibie Narodo−
wego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
umowy o dofinansowanie
projektu uporządkowania
gospodarki ściekowej na
kwotę 157 462 803 zł.
Wystąpienia prezesa Bu−
chty spotykały się z uzna−
niem zebranych i uwaga−
mi typu: „szkoda, że inni
szefowie miejskich spółek oraz instytucji
nie biorą udziału w spotkaniach z mie−
szkańcami. Można byłoby wtedy wiele
wątpliwości wyjaśnić od razu, czyli ograni−
czyć kłopotliwą dla zwykłych obywateli
korespondencję”. Jednak niektórzy podda−
ją w wątpliwość sens organizowania tego

rodzaju zebrań w przypadku, kiedy mie−
szkańcy danego rejonu miasta praktycznie
ignorują możliwość wysłuchania czy „roz−
liczania” władzy samorządowej oraz pod−

ległych jej jednostek
z obietnic i działania.

Takie głosy dało się sły−
szeć po spotkaniach
w gimnazjum i w szkole
podstawowej w Hołduno−
wie, na które pofatygowało
się zaledwie po sześcioro
osób, czy też po spotkaniu
w Górkach, na które przy−
szło raptem troje mieszkań−
ców, którzy zainteresowani
byli głównie konfliktową
sprawą drogi dojazdowej

do prywatnej posesji przy ul. Szenwalda,
przebiegiem przyszłej drogi ekspresowej S−1,
wykonaniem chodnika do Goławca, budową
boiska piłkarskiego dla dzieci i młodzieży,
wymianą sieci wodociągowej).

Dokończenie na str. 5

Mieszkańcy pytają i żądają 

Władza słucha 
i wyjaśnia
Zaplanowano pięć, ostatecznie odbyło się sześć dorocznych jesiennych spotkań
władz miasta z mieszkańcami różnych dzielnic. W spotkaniach burmistrza Wiesła−
wa Stambrowskiego uczestniczył przewodniczący Rady Miasta Piotr Gorzeń, radni,
kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Miasta (najczęściej naczelnik Wydziału In−
westycji i Gospodarki Miejskiej Jacek Saternus).
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Zebranie w Szkole Podstawowej nr 1.
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W     zdaniach22..
Urząd Miasta wydał „Kalendarz

Lędzin na 2010 rok”. Zdjęcia wy−

konane przez Jacka Filipiaka ilu−

strują naszą najstarszą świąty−

nię, kościół św. Klemensa. Ka−

lendarz przypomina o dwóch waż−

nych rocznicach przypadających

w przyszłym roku. Są to jubileu−

sze 850−lecia Lędzin (1160−

2010) oraz 240−lecia obecnego

kościoła św. Klemensa I, papieża

i męczennika. Ta niewielka świą−

tynia, wzniesiona w 1769 r. jest

najcenniejszym zabytkiem i sym−

bolem naszego miasta, świad−

czącym o wielowiekowej bogatej

historii i znaczeniu Lędzin. Kalen−

darz powstał dla przypomnienia

obu historycznych rocznic z inicja−

tywy burmistrza Wiesława Stam−

browskiego i dzięki przychylności

księdza proboszcza Józefa Kracli.

16 listopada uruchomiono

nową linię komunikacyjną z Li−

biąża do Katowic przez Lędziny.

W dni powszednie i soboty na

trasie kursuje minibus z 20

miejscami. Trasa rozpoczyna

się w Libiążu, biegnie przez

Chełmek, Bieruń, Lędziny, Ław−

ki, Wesołą, Murcki, a kończy

się w Katowicach na Dworcu

PKS przy ul. P. Skargi. Rozkład

jazdy dostępny jest na stronie

internetowej www. ledziny. pl

(zakładka Informator). Linię ob−

sługuje firma „MAXI” z Zatora.

24 listopada w Bieruńskim

Ośrodku Kultury ogłoszono wyni−

ki V Powiatowego Konkursu Lite−

rackiego, organizowanego przez

Powiat Bieruńsko – Lędziński,

LO im. Powstańców Śląskich

w Bieruniu oraz BOK, pod has−

łem „Życie to największy dar”.

Nagrody zdobyły dwie uczennice

Powiatowego Zespołu Szkół

w Lędzinach (w kategorii szkoły

ponadgimnazjalne – proza). Dru−

gie miejsce zdobyła Edyta Ko−

walska z klasy 2D, a wyróżnie−

nie – Sara Siejka z 1E. 

Nowe wiaty
Jesienią wymieniono osiem

wiat na przystankach autobuso−

wych– po dwie na przystankach

Hołdunów – Kościół, Lędziny –

Gospoda i Lędziny do Górek

oraz po jednej na przystankach

Górki – Poczta i Goławiec –

Szkoła. Montował je producent

wiat, firma BIN z Aleksandrowa

Kujawskiego. Wydział Inwestycji

Urzędu Miasta planuje konty−

nuować tę wymianę w przy−

szłym roku. /WM/ 

Policja odwiedziła szkoły

9 listopada przeprowadzono
akcję propagującą bezpieczne
korzystanie z dróg (w ramach
programu rządowego „Razem
bezpieczni”). Mł. asp. Sławomir
Zięcina z Wydziału Ruchu Dro−

gowego Komendy Powiatowej
Policji w Bieruniu tłumaczył
dzieciom jak bezpiecznie poru−
szać się po drogach, przypomniał
podstawowe zasady bezpieczeń−
stwa, uczył jak unikać zagrożeń. 

Miłym akcentem kończącym
pogadankę, który sprawił dzie−
ciom wielką radość, było wrę−
czenie przez burmistrza Wiesła−
wa Stambrowskiego oraz ko−
mendanta Straży Miejskiej Jana
Hudzikowskiego znaczków od−
blaskowych z napisem „Bądź
bezpieczny na drodze” i „Bur−
mistrz Miasta Lędziny dzie−
ciom” i smyczy odblaskowych,
bardzo przydatnych w czasie po−
ruszania się po rogach i ulicach
podczas długich jesiennych i zi−
mowych wieczorów, pozwalają−
cych kierowcom dostrzec pie−
szego z bezpiecznej dległości.

W akcji wzięło udział ok. 600
dzieci z przedszkoli, klas zero−
wych i pierwszych szkół pod−
stawowych. /WM/ 
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W     zdaniach22..

Rada Studencka Uniwersyte−

tu Trzeciego Wieku w Lędzinach

zorganizowała 30 listopada

spotkanie andrzejkowe. Był to

wspaniały wieczór integracji

społecznej a także zabaw i gier.

Oby w naszym mieście nadal

tak wspaniale rozwijała się ak−

tywizacja osób nieaktywnych za−

wodowo i oby „grono studen−

cie” powiększyło swoje szeregi.

12 listopada na parkingu

przy Carrefourze po raz kolejny

zainstalował się ambulans ho−

norowego krwiodawstwa. Wśród

oddających krew był 30−letni lę−

dzinianin Mariusz Prasak. 

– Krew oddaję już od kilku lat.

W ubiegłym roku otrzymałem le−

gitymację honorowego dawcy

i jestem z tego dumny. W gro−

nie rodziny, kolegów w pracy

czy znajomych staram się, w ra−

mach moich skromnych możli−

wości, propagować ideę krwio−

dawstwa. − powiedział.

Gimnazjum nr 1 świętowało

w „Piaście” swoje 10−lecie. Go−

ścinnie wystąpiły m. in. zespoły

„Blue Band”, „Ars Nova” mło−

dzież z Domu Kultury nr 2 w Ty−

chach. 

Do końca grudnia w holu ra−

tusza trwać będzie prezentacja

około 40 obrazów 19 malarzy

z Klubu Plastyka „Kontrast”

stanowiących plon wrześniowe−

go wyjazdu na plener malarski

do Wiednia. 
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– Zapewniam, że nasza co−
dzienna współpraca, względem
budowania i promocji marki
„Ziemowit” i marki „Lędziny”
będzie kontynuowana na wszy−
stkich szczeblach naszej lędziń−
skiej samorządności, na drodze
wzajemnego zrozumienia
i współpracy – powiedział.

Dyrektor kopalni Piotr Nie−
łacny mówił, że miniony rok
był dla „Ziemowita” bardzo
dobry. Wyniki produkcyjne po−
twierdzają i ugruntowują jego
pozycję czołowego producenta
węgla w kraju. „Ziemowit” wy−
dobywa ponad 4 miliony ton
węgla rocznie, co stanowi około
10% wydobycia całej Kompanii
Węglowej SA (produkującej
ponad połowę węgla kamienne−
go w Polsce i ponad 30%
w Unii Europejskiej). Wydaj−
ność na jednego zatrudnionego
sięga 1 000 ton. Zysk netto ko−
lejny raz znacznie przekroczył
150 mln zł. Zwiększył się za−
kres wykonanych
robót przygotowaw−
czych, co jest czu−
łym miernikiem
kondycji kopalni
i pozwala z opty−
mizmem planować
wydobycie w na−
stępnych latach. Te
bardzo dobre rezul−
taty osiągnęła 4,5−tysięczna za−
łoga, której 22% ma mniejszy
niż dwuletni staż pracy. Na po−
czątku 2009 r. jedna czwarta
pracowników dołowych miała
staż pracy do jednego roku. 

Sytuacja branży węglowej ja−
ko całości jest obecnie trudna,
ale przyszłość w dłuższej per−
spektywie czasowej rysuje się
znacznie lepiej. Na świecie roś−
nie popyt na węgiel i jego wy−
dobycie. Wspólna Europa także
będzie potrzebowała zróżnico−
wanych źródeł energii, a zale−

gający w głębi śląskiej ziemi
węgiel może i powinien być
efektywnym środkiem zape−
wnienia bezpieczeństwa ener−
getycznego Polski i Europy.
Węgiel pozostanie w naszym
kraju przez wiele lat podstawo−
wym nośnikiem energii.

– Obowiązkiem naszym i na−
szych następców będzie efekty−
wne wydobywanie tego boga−

ctwa. Musimy to robić przy za−
chowaniu najwyższych wymo−
gów bezpieczeństwa pracują−
cych górników, z poszanowa−
niem dla otaczającego kopalnię
środowiska przyrodniczego, ale
także w harmonii z potrzebami
i oczekiwaniami mieszkańców
tej ziemi – mówił dyr. Piotr
Niełacny. – Wierzę, że nam się
to uda! Kopalnia „Ziemowit” to
przede wszystkim skonsolido−
wany i ambitny zespół. To lu−
dzie, których cenię i do których
mam zaufanie. Jesteśmy tylko

czasowymi gospodarzami ko−
palni. Naszym obowiązkiem
jest działać nie tylko na rzecz
dzisiejszej pomyślności naszej
firmy, ale także z myślą o tych,
którzy przyjdą po nas.

Piotr Niełacny podziękował
byłym dyrektorom „Ziemowi−
ta” obecnym na uroczystości za
to, że swoją pracą przyczynili
się do zbudowania dobrego

imienia, wizerunku
kopalni. 

Podczas uroczy−
stości w kopalnia−
nej cechowni, przy
figurze świętej Bar−
bary, patronki
wszystkich górni−
ków, głos zabrali
między innymi: wi−

ceprezes Zarządu Kompanii
Węglowej Marek Uszko, bur−
mistrz Wiesław Stambrowski,
Piotr Czarnynoga – starosta bie−
ruńsko−lędzińskiego, ks. kano−
nik Józef Przybyła, Klemens
Ścierski – doradca premiera
Waldemara Pawlaka. Składali
gratulacje za dobre wyniki, ży−
czenia wszelkiej pomyślności
całej lędzińskiej braci górniczej
i górniczych rodzin.

Tradycyjnie wiele odznak
i wyróżnień zostało wręczo−
nych pracownikom kopalni

„Ziemowit” – Barbórka 2009

Dobry rok kopalni
Węgiel pozostanie naszym głównym surowcem energetycznym. Rola górniczego stanu będzie
w dalszym ciągu znacząca, szanowana i uznana przez nas wszystkich, którzy na co dzień obser−
wują Waszą ciężką górniczą pracę. Właśnie tej pracy my, ludzie spoza branży górniczej, chce−
my oddać cześć, życząc Wam, aby praca górnika była jeszcze bardziej bezpieczna i satysfakcjo−
nująca, a tradycje Waszego górniczego stanu były dalej pielęgnowane w poczuciu prestiżu i zna−
czenia zawodu górnika. Jako samorządowiec, burmistrz miasta, dziękuję Wam za zrozumienie
i wsparcie naszych miejskich inicjatyw. Pamiętamy, że dzisiejsze Lędziny swój rozwój, samo−
dzielność ekonomiczną, infrastrukturę komunalną i rekreacyjną zawdzięczają kopalni „Ziemo−
wit” i jej załodze – mówił burmistrz Wiesław Stambrowski na uroczystej akademii barbórkowej
5 grudnia w kopalni „Ziemowit”.

OObboowwiiąązzkkiieemm  nnaasszzyymm  ii nnaasszzyycchh  nnaassttęęppccóóww  
bbęęddzziiee  eeffeekkttyywwnnee  wwyyddoobbyywwaanniiee  tteeggoo  bbooggaaccttwwaa
pprrzzyy  zzaacchhoowwaanniiuu  nnaajjwwyyżżsszzyycchh  wwyymmooggóóww  
bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ggóórrnniikkóóww,,  zz ppoosszzaannoowwaanniieemm
ddllaa  oottaacczzaajjąącceeggoo  kkooppaallnniięę  śśrrooddoowwiisskkaa  
pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo,,  ww hhaarrmmoonniiii  zz ppoottrrzzeebbaammii
ii oocczzeekkiiwwaanniiaammii  mmiieesszzkkaańńccóóww

Gratulacje naszym górnikom przekazał burmistrz Wiesław
Stambrowski.
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W Powiatowym Zespole Szkół

27 listopada gościł Bernard Ko−

piec z Imielina (na zdjęciu), hi−

storyk – pasjonat, autor wielu

opracowań dotyczących historii

regionalnej. Spotkał się z ucznia−

mi klas I, II i III technikum. Opo−

wiadał o wydarzeniach, które

miały miejsce na terenie obecne−

go powiatu bieruńsko−lędzińskie−

go od XVIII wieku. Szczególne za−

interesowanie uczniów wzbudziła

historia powstania i działalności

tajnej organizacji Wolność

i Niezawisłość (WiN) założonej

przez Henryka Gawrona – „Gro−

ma”, zwłaszcza zaś grupy lędziń−

skiej, dowodzonej przez Pawła

Tomczaka – „Jelenia”. /G/ 

Joanna Figura, dyrektor MOK,

kontynuuje cykl otwartych spot−

kań z poezją. 14 listopada za−

prosiła miłośników poezji śpie−

wanej na niezwykle liryczny reci−

tal Małgorzaty Daniłow (na zdję−

ciu) – wokalistki, śpiewaczki

i aktorki Teatru Śląskiego w Ka−

towicach, której akompaniował

Mieczysław Mejza – dyrygent,

pianista i kierownik muzyczny

Narodowego Teatru Starego

w Krakowie. Artystka zaprezen−

towała utwory Agnieszki Osiec−

kiej, Bułata Okudżawy, Kabaretu

Starszych Panów, Marka Gre−

chuty i inne. Recital urozmaiciły

recytacje Klaudii Kiczmal, Marii

Szymczak i Pauliny Węgrzynek

z LO w Bieruniu oraz Anny Ur−

bańczyk (absolwentki tej szkoły)

i jej siostry Marysi z Gimnazjum

nr 2. Dziewczęta przedstawiły

wiersze Wisławy Szymborskiej,

Haliny Poświatowskiej, Zbignie−

wa Herberta, Marii Pawlikow−

skiej−Jasnorzewskiej i Leopolda

Staffa. 
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podczas wcześniejszych spot−
kań. „Medale za długoletnią
służbę” otrzymały 74 osoby,
Odznaki Honorowe „Zasłużony
dla górnictwa RP”− 31, Odznaki
„Zasłużony Pracownik Kopalni
Ziemowit”− 80.

W trakcie barbórkowej akade−
mii nadano honorowe szpady
górnicze 59 pracownikom, a pra−
dawnym zwyczajem aktu nada−
nia dokonała Stara Strzecha. Sto−
pień generalnego dyrektora gór−
niczego III stopnia otrzymał Ry−
szard Stefaniak, główny inżynier
górniczy, a tytuły generalnego
dyrektora górniczego Jacek Dut−
kiewicz – lekarz wojewódzki,
który był i jest z załogą kopalni
w ciężkich w chwilach, począw−
szy od tragedii w Serbii oraz
Piotr Czarnynoga – starosta bie−
ruńsko−lędziński, „przyjaciel ko−
palni”, były długoletni praco−
wnik „Ziemowita”. 

Srebrne „Medale Centralnej
Stacji Ratownictwa Górnicze−
go” otrzymało 10 ratowników,
brązowe – 5 pracowników. Ho−

norowymi odznakami „Zasłu−
żony ratownik górniczy” wy−
różnionych zostało 5 osób.
W imieniu wyróżnionych po−
dziękował Janusz Mąsior.

W części artystycznej wystąpi−
ły dzieci z Miejskiego Przedszko−
la nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.
Najpierw barwnym korowodem
przemaszerowały przez cecho−
wnię, a potem na scenie wykona−
ły „Marsz Radeckiego”, zatań−
czyły „Koziorajkę”, odgrywały
dowcipne śląskie scenki.
W wszystko to było przeplatane

egzotycznymi melodiami
i tańcami. Maluchy ży−

czyły górnikom szczęś−
liwych szycht i sa−
mych słonecznych
dni. Za oryginalny
występ mali wyko−

nawcy zostali nagro−
dzeni serdecznymi bra−

wami i słodkimi upomin−
kami od dyrekcji kopalni. /R/ 

Grupa pracowników Wydziału Przeróbki.

Występ przedszkolaków.

Stara Strzecha za chwilę będzie przekazywać honorowe szpady górnicze.
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Kwiaty 
od Rady
Miasta
przed 
figurą 
św. Barbary.
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Dokończenie ze str. 1

Jednak frekwencja i przebieg
dyskusji na pozostałych spotka−
niach zaprzeczają twierdzeniu,
że w Lędzinach mamy społe−
czeństwo antyobywatelskie,
kierujące się zasadą „moja cha−
ta z kraja”. Lędzinianie nie
ograniczali się do biernego wy−
słuchiwania sprawozdań i rela−
cji, ale zasypywali władzę gra−
dem pytań i „przyciskali do mu−
ru”. Właśnie taka postawa czę−
ści mieszkańców daje nadzieję,
że nasza społeczność będzie co−
raz bardziej aktywnie włączać
się w sprawy miasta jako cało−
ści, a nie tylko poszczególnych
osiedli czy ulic. 

Spotkania rozpoczynały się
sprawozdaniami burmistrza
Stambrowskiego dotyczącymi
realizacji budżetu gminy
w 2009 roku, przebiegu najważ−
niejszych inwestycji, wykona−
nia Programu Niskiej Emisji
w Gminie Lędziny w latach
2006−2009, uzyskanych ze źró−
deł zewnętrznych dofinanso−
wań na różne cele w minionych

czterech latach. Burmistrz za−
poznawał też zebranych z pro−
jektem budżetu miasta na przy−
szły rok. Wypowiadał się ró−
wnież przewodniczący Piotr
Gorzeń. Na spotkaniu w SP
3 oficjalnie wystąpił też Tade−
usz Skwara, przedstawiciel ko−
palni „Ziemowit”, zastępca głó−
wnego inżyniera mierniczo−
geologicznego.

Zebrani w G 2 poruszali
przede wszystkim temat ota−
czarni, problem bezpańskich
psów, brak ogrodzenia osiedlo−
wego placu zabaw, dodatkowe−
go oświetlenia i dokończenia
budowy chodnika na ul. Hołdu−
nowskiej oraz budowy ul. Po−
godnej. 

W świetlicy SP 1 zebrało się
19 listopada 21 mieszkańców
starej części Lędzin i nie trzeba
ich było zachęcać do dyskusji,
w której najaktywniejsi byli
Waldemar Kula, Eugeniusz
Żołna, Jan Bogacki, Alfred Ka−
pica i Teodor Kołodziej. Przede
wszystkim interesowali się re−
montem budynku centrali Miej−
skiej Biblioteki Publicznej, do−

kończeniem budowy obiektu
Miejskiego Klubu Sportowego
(wygospodarowania tam po−
mieszczeń dla Przedszkola nr
1), dokończeniem remontu ul.
Lędzińskiej, koncepcjami przy−
szłego centrum miasta, zago−
spodarowaniem niecki dawne−
go kąpieliska w ośrodku Zalew,
naprawami i remontami ulic
(Pokoju, Paderewskiego, Łano−
wej itd.), ale także sprawą bez−
pieczeństwa oraz przejawami
wandalizmu w mieście, projek−
tem niedoszłego centrum szko−
leniowo−konferencyjnego w bu−
dynku przy ul. Pokoju 106,
problemem często zamkniętego
przejazdu kolejowego w Hołdu−
nowie, planem zagospodarowa−
nia przestrzennego domków
fińskich itp.

Na prośbę mieszkańców
osiedla Zamoście, Olszyc, ul.
Zamkowej i okolicy 1 grudnia
zorganizowano dodatkowe ze−
branie burmistrza w OSP. Rolę
gospodarza spotkania z udzia−
łem 22 osób pełnił radny Emil
Piątek.

Władza słucha 
i wyjaśnia

W     zdaniach22..

14 listopada w „Piaście” nagro−

dzono laureatów konkursu plasty−

cznego zorganizowanego przez

Miejski Ośrodek Kultury dla dzieci

i młodzieży w związku z 70 roczni−

cą wybuchu II wojny światowej.

Prace konkursowe miały stanowić

swoistą formę ilustracji wiersza

Władysława Broniewskiego „Bag−

net na broń”. Oceniało je jury pod

przewodnictwem Krzysztofa Kup−

czyka, nauczyciela historii z SP 1.

Laureatami w poszczególnych ka−

tegoriach zostali: Dawid Czypion−

ka (SP 1 Lędziny), Dominik Bisty−

ga i Kinga Urbańczyk (oboje SP

3 Lędziny); Sonia Woźniak (G

5 Mysłowice), Agnieszka Ścierska

(G 2 Lędziny) i Bożena Habelok

(G Imielin); Monika Szczepanek,

Rafał Jastrzębski i Aneta Pio−

trkowska (wszyscy PZS Lędziny).

Wystawę pokonkursową można

było oglądać w holu ratusza do

26 listopada. 

3 grudnia Dyrekcja KWK „Zie−

mowit” spotkała się z przedsta−

wicielami jednostek edukacyj−

nych z Lędzin. W tym roku

przedstawicielami młodzieży Po−

wiatowego Zespołu Szkół byli:

Kinga Ciesielska, Adrian Tom−

czak i Adam Knozowski, którzy

wraz z dyrektor Ewą Matusik

złożyli na ręce dyrektora Piotra

Niełacnego serdeczne życzenia

barbórkowe i bukiet czerwonych

róż. Opiekunowie oraz dyrekto−

rzy otrzymali „Kalendarze górni−

cze na 2010 rok” wraz z płytą

CD ukazującą historię kopalni

i ziemi lędzińskiej. W tym cza−

sie starsza młodzież miała

okazję zwiedzić m. in. dyspozy−

tornię kopalni. Każdy uczestnik

spotkania został obdarowany

prezentem, a dla szkoły zostały

przekazane cukierki.
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Spotkanie z mieszkańcami w OSP.
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Chciałabym poinformować, że

gazeta „Lędziny−teraz!” wydana

w listopadzie dopiero dzisiaj do−

tarła do mnie, a co za tym idzie

za poźno dowiedziałam się

o spotkaniu burmistrza z mie−

szkańcami Goławca w dniu

20.11.09 na którym chciałam

koniecznie być obecna i nie tyl−

ko ja!!! Ludzie potem się skar−

żą, że mają problemy, a nie ma

okazji ich przedyskutować. Cho−

dzę codziennie do sklepów i nie

widziałam zwyczajowo wyłożo−

nych gazetek miasta Lędziny.

Więc albo jest ich za mało, do−

starczane są zbyt późno, albo

są dane nieproporcjonalnie do

przepływu ludności. Bo dzisiaj

byłam w urzędzie pocztowym

i tam leżały, ale w dobie Interne−

tu kto dzisiaj chodzi na pocztę!

Natomiast proponuję dawać ga−

zetki do piekarń na Goławcu

i w Górkach, bo chleb jemy co−

dziennie, a tam ich nikt nie do−

starcza! Poinformuję również

burmistrza, że księża też powin−

ni zawsze o takich zebraniach

poinformować. A potem wszyscy

sie dziwią, że jest mała frekwen−

cja na zebraniach i wyborach.

Mam nadzieję, że zaistniała sy−

tuacja się nie powtórzy i że nie

jest to działanie celowe.

Maria Głos

OD REDAKCJI:

Szanowna Pani. Kolportaż

listopadowego wydania rozpo−

czął się 12 XI. Pani uwagi do−

tyczące wysokości nakładu

i dystrybucji przekazujemy

Wydawcy. Informujemy, że

najświeższe informacje miej−

skie dostępne są na stronie

internetowej http://www.le−

dziny.pl

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie zmiany miej−
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te−
renu położonego w północno – wschodniej części dzielni−
cy Hołdunów. Opracowaniem planu zajmuje się Autorska
Pracownia Projektowa „ANPOL” w Katowicach. 

Procedura planu wymaga przygotowania mapy własno−
ściowej wraz z wypisami z ewidencji gruntów i budyn−
ków, ogłoszenia w prasie oraz zawiadomienia na piśmie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospoda−
rowania instytucji i organów właściwych do uzgadniania

i opiniowania planu, które w terminie 21 dni roboczych
wydają stosowne uzgodnienia.

Do Urzędu Miasta spłynęły uzgodnienia niezbędne do
sporządzenia projektu zmiany planu, które umożliwiają
Pracowni Projektowej rozpoczęcie prac związanych ze
sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zago−
spodarowania przestrzennego.

Pierwszy projekt roboczy zmiany miejscowego planu za−
gospodarowania będzie przygotowany w styczniu 2010 r.
i zostanie przedstawiony Radzie Miasta Lędziny.

– Najbardziej martwi nas nie−
bezpieczne, zwłaszcza dla pie−
szych, skrzyżowanie ulic ks.
Kontnego, Zamkowej, Zawiszy
Czarnego i Wygody ze względu
na brak oznakowania poziome−
go. Postulujemy wybudowanie
tu ronda bezkolizyjnego – mówił
Alfred Kapica. Zbiórką 170 pod−
pisów pod wnioskiem zajął się
radny Piątek i wniosek ten prze−
kazany został już burmistrzowi. 

Na spotkaniu postulowano
też wykonanie chodnika po je−
dnej stronie ul. Wygody. Pro−
szono burmistrza także o to, że−
by magistrat na bieżąco kontro−
lował realizację projektu budo−
wy sieci kanalizacyjnej w gmi−
nie i wydawania środków finan−
sowych na ten cel. 

Rekordowa w skali miasta li−
czba mieszkańców, blisko 50, ze−
brała się w szkole w Goławcu.
Większość z nich była bardzo ak−
tywna i dociekliwa. Temat wiodą−

cy stanowił problem okresowego
podtapiania terenów w rejonie ul.
Folwarcznej. Dwóch przedstawi−
cieli kopalni „Ziemowit” mocno
się „nagimnastykowało” z odpo−
wiedziami na ostre pytania mie−
szkańców. Wysoka temperatura
spotkania utrzymywała się aż do
jego zakończenia. Goławianie li−
czą, że jeszcze w tej kadencji wła−
dzy samorządowej rozwiązany
zostanie ciągnący się od lat prob−
lem braku bezpośredniego auto−
busowego połączenia ich osiedla
z Bieruniem oraz Tychami, ale
także korelacji rozkładów jazdy
linii 166 z liniami 931, 262 i 536.
Chcieliby również przeniesienia
filii lędzińskiej przychodni rejo−
nowej z ul. Goławieckiej do sali
w miejscowym budynku parafial−
nym.

Do tematów poruszanych
podczas spotkań powrócimy
w kolejnych wydaniach biulety−
nu. /WM/ 

TU ZNAJDZIESZ 
„BIL. LĘDZINY – TERAZ!”:

UM Lędziny – Portiernia. MBP Lędziny.
Przychodnia Hołdunów. Przychodnia Spe−
cjalistyczna KWK „Ziemowit”. Przychodnia
Goławiec. Apteka Lędziny. Centrum Medy−
czne, ul. Łanowa. Apteka Hołdunów (dom−
ki fińskie). Apteka Hołdunów (naprzeciw
„Biedronki”). „Tesco”. „Carrefoure”. „Bied−

ronka”. Kiosk (parking) KWK „Ziemowit”.
Sklep spożywczy KWK „Ziemowit” (przed
bramą). Sklep spożywczy Jan Gruca, Hoł−
dunów. Delikatesy, Hołdunów. PHU „Ry−
nek”, ul. Sobieskiego, Jerzy Ficek Lędziny.
Piekarnia Krzemień – Lędziny. Piekarnia
Wanot – Lędziny. Księgarnie „Kacper”, Lę−
dziny, Hołdunów. Targowisko. Poczta Lę−
dziny. Poczta Górki. Poczta Hołdunów.

Fundacja – Stacja Paliw, ul. Pokoju. Sklep
spożywczy Elżbieta Bogacka, Lędziny ul.
3 Maja. Sklepy spożywcze Krzysztof Ru−
dnicki Goławiec. Sklep spożywczy Górki
(skrzyżowanie).

Uwzględniając opinię mieszkańców, od
nowego roku zwiększy się liczba punktów
dystrybucyjnych biuletynu. 
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Spotkanie w OSP. Mówi Alfred Kapica.
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I. OPIEKI ZDROWOTNEJ I OCHRONY ZDROWIA
Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których miasto
przeznacza kwotę łączną 25.000,00 zł tj:
1/ Organizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

w tym względzie dla dorosłych, dzieci i młodzieży: 
– profilaktyka raka piersi – 6.000,00 zł
– profilaktyka tarczycy – 7.000,00 zł.
– badanie komputerowe postaw ciała dla uczniów I−szych szkół pod−

stawowych i gimnazjalnych rocznika szkolnego 2009/2010 –
12.000,00 zł.

II. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których miasto
przeznacza kwotę łączną 50.000,00 zł tj.:
1/  Aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organi−

zacji zajęć plastycznych, wystaw twórczości, plenerów, organiza−
cji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów – 11.000,00 zł.

2/  Utrzymanie na terenie miasta tradycji obrzędów, pieśni, gwary,
folkloru śląskiego w ramach organizacji koncertów, wystaw,
spotkań, kursów tańca, pracy zespołów folklorystycznych, kół za−
interesowań, chórów, itp., imprez w ramach obchodów 850−lecia
miasta – 14.000,00 zł.

3/  Przygotowanie i opracowanie materiałów niezbędnych dla wyda−
nia książki „Historia szkolnictwa w Lędzinach” w kontekście ob−
chodów 850−lecia miasta – 10.000,00 zł.

4/  Organizacja festynów rozrywkowo−wypoczynkowych na terenie
miasta Lędziny, tj.: Lędziny – Stawiska, Hołdunów, Ratusz, Goła−
wiec. Górki – 15.000,00 zł.

III. SPORTU, KULTURY, FIZYCZNEJ I REKREACJI
Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których miasto
przeznacza kwotę łączną 90.000,00 zł tj.:
1/  Prowadzenie zajęć szkoleniowych, rozgrywek indywidualnych

i drużynowych, treningów Klubu Tenisa Stołowego „Lędziny”−
18.000,00 zł

2/  Prowadzenie zajęć szkoleniowych, rozgrywek i turniejów szacho−
wych wśród uczniów i młodzieży miasta – 8.000,00 zł

3/  Organizacja zawodów pływackich, szkolenie uczniowskiej kadry
zawodniczej w ramach działalności UKS „Orka” Lędziny –
28.000,00 zł

4/  Organizacja na terenie miasta turniejów, rozgrywek, zawodów,
obozów sportowych, szkoleń, pracy sekcji i klubów w ramach na−
stępujących dyscyplin sportowych – 36.000,00 zł. w tym:

– wędkarstwo – 11.000,00 zł.
– skat – 10.000,00 zł.
– żeglarstwo śródlądowe – 7.000,00 zł.
– modelarstwo – 8.000,00 zł.

IV. POMOCY SPOŁECZNEJ
Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których miasto
przeznacza kwotę łączną 35.000,00 zł tj.:
1/  Organizacja spotkań dyskusyjnych, zabaw, wycieczek, obozów,

zajęć rekreacyjno – rehabilitacyjnych typu: hydroterapia, hipote−
rapia integrujących miejskie środowisko dzieci niepełnospra−
wnych oraz dzieci środowisk zagrożonych – 35.000,00 zł.

V. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Konkurs obejmuje następujące zadania na realizacje których miasto
przeznacza kwotę łączną 50.000,00 zł tj.:

1/ Zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci niepełno−
sprawnych do placówek szkolnych i oświatowo−rehabilitacyjnych
– 50.000,00 zł.

Powyższe zadania będą realizowane na terenie miasta Lędziny w ter−
minie od 15 stycznia 2010 r. do 30 listopada 2010 r.
Na każde z zadań konkursowych wymienionych w poszczególnych
punktach zainteresowany składa samodzielną ofertę konkursową.
Wszystkie zadania objęte konkursem mają formę powierzenia ich
realizacji wraz z udzieleniem dotacji na powyższe.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej
ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji za−
dania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U.
z 30 grudnia 2005r., nr 264, poz. 2207/ 
Kompletne oferty należy składać w opieczętowanej i zaklejonej ko−
percie z opisem zadania konkursowego, którego dotyczą w nieprze−
kraczalnym terminie do dnia 11.01.2010 r. w Referacie Kultu−
ry, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miasta
w Lędzinach ul. Lędzińska 47, II piętro, p. DG−3.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oceny złożonych ofert konkursowych dokona do dnia
13.01.2010r. powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta –
Miejska Komisja Konkursowa stosując jako podstawowe na−
stępujące kryteria wyboru:
1/  Ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot przystępujący

do konkursu (pracownicy, ich kwalifikacje, sprzęt, zaplecze).
2/  Doświadczenie oferenta względem zadań konkursowych.
3/  Staż i współpraca z Urzędem Miasta wobec realizacji pomocy

społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, rekreacji, prze−
ciwdziałania alkoholizmowi.

4/  Zasięg i obszar działania oferenta.
5/  Ocenę koncepcji finansowej realizacji zadania konkursowego,

udział środków własnych w tym względzie.
6/  Przewidywany skutek i wynik realizacji zadania konkursowego.
7/  Wnioski i sugestie dotyczące realizacji zadań pożytku publiczne−

go w zakresie pomocy społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony
zdrowia na terenie miasta Lędziny w latach następnych.

Urząd Miasta Lędziny informuje, że na realizację zadań tożsamych
z ogłoszonym konkursem w roku 2009 przekazano następujące kwo−
ty:
1/  zadań opieki społecznej i ochrony zdrowia  – 25.000,00 zł
2/  zadań kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  – 50.000,00 zł
3/  zadań kultury fizycznej i sportu – 240.000,00 zł
4/  zadań pomocy społecznej – 35.000,00 zł
6/  zadań działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 50.000,00 zł
Razem: 400.000,00 zł.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyni−
ków nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta
w formie ogłoszeń na tablicach Urzędu i jego stronach inter−
netowych do dnia 14.01.2010r.
Informacje końcowe
1. Uwzględniając aktualną sytuację finansową miasta (dostępność

środków budżetowych) Miejska Komisja Konkursowa ma prawo
do nie przyznania dotacji oferentowi.

2. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają za−
stosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.

Działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm/  

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY, ul. Lędzińska 55, 43 – 143 Lędziny
OGŁASZA:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Lędziny przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji projektu pn. „ZIELONE ŚWIATŁO DLA LĘDZIŃSKICH PRZEDSZKOLI”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu wydłużone zostaną godziny pracy przedszkoli, co pozwoli na objęcie opieką dodatkowej grupy dzie−
ci. Bezpłatne zajęcia dla dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną będą odbywały się od stycznia 2010 r. w godzinach
16.00 – 19.00:

w poniedziałki i środy w budynku byłej Izby Porodowej (ul. Hołdunowska 70, 43−143 Lędziny)
we wtorki i czwartki w siedzibie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 (ul. Paderewskiego 7, 
43−140 Lędziny).

Rekrutacja będzie prowadzona co semestr.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z panią Reginą Fuchs, dyrektor MP1 (tel. 32 216 75 73) lub panią Iloną Cuber – Ce−
bulą, dyrektor MP 2 (tel. 32 216 60 60).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Lędziny pozyskała środki na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 i Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny” w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w okresie od listopada 2009 r. do sierpnia 2010 r.
Wsparciem zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki i Gimnazjum nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka. 
Celem ogólnym projektu jest: wyrównanie szans edukacyjnych 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Lędzi−
nach (81 dziewcząt, 99 chłopców). Projekt obejmuje wsparciem 15 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące bloki zajęć:
1. „Przyroda wokół Ciebie”. Grupa docelowa: 30 uczniów klasy 4−6 szkoły podstawowej podzielonych na 3 grupy. Zakładane re−

zultaty tego działania to: wzrost wiedzy i motywacji do dalszej nauki.
2. „Zaprzyjaźnij się z matematyką”. Grupa docelowa: 40 uczniów klas 4−6 szkoły podstawowej i 40 uczniów klas 1−3 gimnazjum, po−

dzielonych na 8 grup. Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania matematyki w innych
naukach oraz życiu codziennym (nauczanie zintegrowane), zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki przedmiotu ścisłego.

3. „Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych”. Grupa docelowa: 40 uczniów klas 4−6 szkoły podstawowej
oraz 30 uczniów klas 1−3 gimnazjum, podzielonych na 7 grup. W tym działaniu zastosowana zostanie metoda nauczania blen−
ded–learning (realizacja polityki horyzontalnej: społeczeństwo informacyjne), polegająca na połączeniu zajęć uczniów z lektorem
(przy pomocy materiałów dydaktycznych) oraz pracy indywidualnej przy wykorzystaniu platformy on−line w sali informatycznej
pod opieką lektora. Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie kompetencji językowej uczestników poprzez wykorzysta−
nie innowacyjnych metod nauczania związanych z e−learningiem, zachęcenie do dalszej nauki dziewcząt i chłopców.

Udział beneficjentów w Projekcie jest bezpłatny. Zaproponowane w nim działania niosą za sobą istotną wartość dodaną. 
Należy podkreślić, że bez wsparcia z EFS nie byłoby to możliwe.

Komunikacja miejska w okresie świąt
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w okresie świąt Bożego Narodze−

nia i Nowego Roku komunikacja miejska będzie zorganizowana w następujący sposób: 
W dniu 24 grudnia (wigilia) autobusy będą kursowały według rozkładu jazdy obo−

wiązującego w soboty. Zjazdy autobusów rozpoczną się około 16.00 i ok. 18.00 ko−
munikacja zostanie w tym dniu całkowicie zawieszona.

W dniu 25 grudnia autobusy będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązują−
cego w niedziele i święta, z tym że wyjazdy rozpoczną się dopiero od 11.00.

W dniu 26 grudnia autobusy będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązują−
cego w niedziele i święta bez żadnych ograniczeń.

W dniu 31 grudnia (sylwester) autobusy będą kursowały według rozkładu jazdy
obowiązującego w soboty od 18.00 i ok. 20.00 komunikacja w tym dniu zostanie cał−
kowicie zawieszona. 

O G Ł O S Z E N I E
Uprzejmie informujemy 

wszystkich mieszkańców Lędzin

pacjentów MIEJSKIEGO ZESPOłU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ, że w dniach:

24 grudnia (wigilia), 
25, 26 i 27 grudnia 

dyżur lekarsko−pielęgniarski 

całodobowo pełnić będzie 

Przychodnia Specjalistyczna 
przy ul. Pokoju 17.

W wymienionych dniach 

Przychodnie MZOZ 

przy ul. Asnyka 2 i ul. Fredry 17 

będą nieczynne.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo−
łecznego
Od 23 listopada do odwołania, w Biurze Rachunkowym w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 153 udzie−
lane są bezpłatne porady prawne dla ludności.

HARMONOGRAM OTWARCIA PUNKTU PORADNICTWA OTWARTEGO
GRUDZIEŃ:
14.12.2009r. (poniedziałek) – 16.00 – 20.00
16.12.2009r. (środa) – 16.00 – 20.00
19.12.2009r. (sobota) – 10.00 – 14.00
21.12.2009r. (poniedziałek) – 16.00 – 20.00

W     zdaniach22..

Nie trzeba jechać śladami

Juliusza Verne’a do Islandii,

by przybliżyć się do wnętrza

Ziemi. Dwie grupy uczniów

Powiatowego Zespołu Szkół

w Lędzinach dotarły ponad

650 metrów w głąb naszej

planety nie korzystając z wy−

gasłego wulkanu, tylko z szy−

bu KWK „Ziemowit” w Lędzi−

nach. 12 listopada dziesięciu

uczniów z klasy 4Ce (technik

elektryk o specjalności ma−

szyny i urządzenia elektryczne

górnictwa podziemnego) pod

opieką dyrektor Ewy Matusik

i kierownika szkolenia prakty−

cznego Jerzego Kozłowskiego

oraz 13 listopada siedmiu

uczniów z klasy 3a (technik

informatyk, odbywających

praktykę zawodową na kopal−

ni) pod opieką wychowawcy

Joanny Poradzisz−Krupy, udało

się na wycieczkę naukową, by

zapoznać się z maszynami

i urządzeniami elektrycznymi

działającymi głęboko pod zie−

mią. Atrakcji nie brakowało.

Przejazd podziemnym pocią−

giem osobowym oraz kolejką

podwieszaną do pokładu

209, przejście odstawą taś−

mową, przejście upadową do

pociągu, oraz dotarcie do

ściany 905 – największej

w Europie, to niektóre z nich.

Dla większości uczestników

wycieczki był to pierwszy

zjazd na dół kopalni i chodze−

nie w odzieży górniczej. Wil−

goć i mrok podziemia, prze−

jścia korytarzami, obserwacja

maszyn górniczych – na długo

pozostaną w pamięci ucze−

stników wycieczki. 

28 grudnia (poniedziałek) o godzinie 13.00 
odbędzie się sesja Rady Miasta Lędziny 

poświęcona uchwaleniu budżetu miasta na 2010 rok.

Przypominam, że dyżur Przewodniczącego Rady odbywa się w każdą środę w godzinach od 15.30 do
16.30. Natomiast dyżury wiceprzewodniczących w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 17.00.
W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny (nr 32 216 65 06).

Piotr Gorzeń
Przewodniczący Rady Miasta Lędziny

Posiedzenia komisji Rady Miasta w grudniu:
14.12.2009 r. godz. 14.30 Komisja Handlu 15.12.2009 r. godz. 14.30 Komisja ds. Infrastruktury
16.12.2009 r. godz. 15.00 Komisja Edukacji 17.12.2009 r. godz. 15.00 Komisja Budżetu
18.12.2009 r. godz. 10.00 Komisja Ochrony Środowiska 21.12.2009 r. godz. 11.00 Komisja Rewizyjna

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH 
PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI MIEJSKIEJ

W OKRESIE PAŹDZIERNIK − LISTOPAD 2009 R.

1. Wymiana wiat przystankowych (8 szt.). Wartość prac 49
828 zł

2. Zakończenie budowy sieci oświetlenia na ul. Pokoju.
Wartość prac 194 712 zł

3. Zakończenie podstawowego zakresu przebudowy ul.
Fredry (wartość wykonanych prac 476 862,83 zł

4. Zakończeni prac związanych z Termomodernizacją Gim−
nazjum nr 2 przy ul. Hołdunowskiej. Wykonane zostało
docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okien−
nej i drzwiowej zewnętrznej, montaż daszku nad we−
jściem głównym.

5. Trwa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 – budynku
przy ul. Palmowej. Zakończono również modernizację sa−
nitariatów z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełno−
sprawnych w Gimnazjum przy ul. Hołdunowskiej.

6. Trwają roboty związane z Modernizacją Przedszkola nr
2.

7. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projekto−
wo−kosztorysowej wymiany dachu Sali Gimnastycznej

Zespołu Szkół nr 4 w Lędzinach oraz umowę na wykona−
nie dokumentacji projektowo−kosztorysowej budowy
obiektów rekreacji sportowej w Ośrodku Rekreacyjno−
Sportowym „Zalew”.

8. Zakończono modernizację instalacji odgromowej przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach. Trwa rozbudowa
i modernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Inte−
gracyjnymi nr 2 przy ul. Fredry. Wartość zadania: 4 995
911,62 zł

9. Trwa remont z elementami przebudowy zabytkowego
budynku byłej plebanii – obecnie Miejskiej Biblioteki
Publicznej – połączony z restauracją obiektu i adaptacją
na pomieszczenia biblioteki. 

10. Zakończono budowę windy w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach. War−
tość zadania: 224 484,55 zł

11. Zakończono utwardzanie nawierzchni za pawilonem
handlowym na targowisku miejskim. Wartość zadania:
6 258,60 zł.

Ul. Fredry. Ul. Pokoju.
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– Lędziński Klub Seniora li−
czy ponad sto osób. Nie wszyscy
przychodzą do klubu codzien−
nie, ale większość to stali bywal−
cy, dla których klub jest drugim
domem, od rana do popołudnia –
mówi szefowa klubu Danuta
Karkoszka. – Pomiędzy MOPS−
em a klubem jest bardzo dobra
współpraca. MOPS udziela nam
stałej opieki i pomocy.

– W klubie zawiązują się
przyjaźnie, a nawet małżeństwa
– mówi Karkoszka. Na spotka−
niu z okazji Dnia Seniora wrę−
czono dwom niedawnym parom
małżeńskim pamiątki ślubu od
przyjaciół z klubu.

Bardzo miłym akcentem Balu
Seniora jest wybór „króla i kró−
lowej”. Odbywa się ogólne gło−

sowanie, a wybór jest zaszczy−
tem i uhonorowaniem całoro−
cznej aktywności i zasług dla
klubu. W tym roku „koronowa−
no” nową parę: Teresę Hudziak
i Pawła Majera. Korony przeka−
zali im ubiegłoroczni „władcy”
Anna Ziemkowska i Kazimierz
Sobek. Król i królowa otrzyma−
li zasłużone brawa i prawo „mi−
łościwego panowania” aż do
następnego balu.

Razem z seniorami bawili się
również pracownicy socjalni
MOPS – ludzie, którzy pracują
w terenie, rozpoznają sytuacje
w domach, w rodzinach, u ludzi
potrzebujących pomocy. 

W lędzińskim MOPS−ie pra−
cuje 9 pracowników socjalnych,
mających ponad tysiąc podo−

piecznych, to jest 450 środo−
wisk – rodzin (bo środowiskiem
nazywamy rodzinę) – mówi dy−
rektor Aleksandra Skwara Zię−
ciak. – Jako instytucja pomoco−
wa udzielamy wszelkiej pomo−
cy przewidzianej w naszym sta−
tucie. Są to m. in. zasiłki stałe,
celowe, okresowe, usługi opie−
kuńcze, wyżywienie – gorące
posiłki dla starszych, dzieci
i młodzieży w przedszkolach,
szkołach, jeżeli takiej pomocy
potrzebują. Świadczymy usługi
specjalistyczne, np. rehabilita−
cyjne, które są zlecane wyspe−
cjalizowanej firmie. Pracowni−
cy socjalni rozeznają, gdzie ta−
ka pomoc potrzebna jest, roze−
znają sytuacje w rodzinach
i tam kierujemy odpowiednią

pomoc, czy to materialną czy
opiekuńczą.

Były to już XII obchody Dnia
seniora, które co roku są wielkim
wydarzeniem wspominanym
ciepło i długo przez jego ucze−
stników. Święto Pracownika So−
cjalnego przypada 21 listopada.
Obchodza je wszystkie placówki
pomocowe. W Lędzinach po raz
drugi połączono je z Dniem Se−
niora, bo w ten sposób następuje
pełniejsza integracja pomiędzy
pracownikami a ich podopie−
cznymi. W spotkaniu uczestni−
czyli m. in. burmistrz Wiesław
Stambrowski, przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Re−
kreacji Rady Miasta Krystyna
Wróbel, dyrektor MOK Joanna
Figura. /DAS/ 

Pracownicy socjalni i ich podopieczni

Wspólne świętowanie

Prawie setka lędzińskich seniorów i pracowników socjalnych MOPS bawiło się w restauracji „U Pinocego” na corocznych obcho−
dach Światowego Dnia Seniora. W Lędzinach obchody Dnia Seniora tradycyjnie połączono z obchodami Dnia Pracownika Socjal−
nego. W intencji seniorów i pracowników MOPS ks. proboszcz Marek Płaza odprawił mszę w hołdunowskim kościele.
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Nagrody za samochody
21 listopada w sali ośrodka

Centrum odbyły się III otwarte
zawody miejskie modeli samo−
chodów zdalnie sterowanych
o napędzie elektrycznym dla
dzieci i młodzieży o puchar bur−
mistrza Wiesława Stambrow−
skiego. Oprócz lędzinian ucze−
stniczyli w nich modelarze
z Bierunia, Bojszów, Imielina
i Kosztów – łącznie 31 osób. Ki−
bicowało im wielu rodziców,
dziadków, koleżanek i kolegów.
W kategorii szkół podstawo−
wych najlepsze modele zade−

monstrowali Paweł Ratajczy,
Tomek Ferenc (obaj SP 3 Lędzi−
ny), Mateusz Kubica (SP Imie−
lin), Janek Szewczyk i Artur
Musioł (obaj SP 1 Lędziny), na−
tomiast wśród gimnazjalistów
Mikołaj Ligęza (G 2 Lędziny),
Darek Pudełko (G Imielin), Bar−
tek Duczmal (G Bojszowy), Ja−
kub Sroka (G 2 Lędziny) i Da−
wid Karpiński (G Imielin).

Wszyscy wymienieni otrzyma−
li z rąk burmistrza dyplomy i na−
grody rzeczowe, ponadto zdo−
bywcy miejsc I−III dostali medale

złote, srebrne i brązowe, a Miko−
łaj Ligęza również puchar.

Zawody zorganizowali lę−
dzińscy działacze Ligi Obrony
Kraju pod kierunkiem Janusza

Musika. Komisji sędziowskiej
przewodniczył Jerzy Uzdrzy−
chowski. Puchar, medale, dyp−
lomy i nagrody ufundował
Urząd Miasta Lędziny. /WM/ 
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Listy

Jest czas radości i czas smut−
ku. Jest czas bycia razem i by−
cia w samotności. 

Żyjemy w rodzinie, pośród
sąsiadów, w określonej teryto−
rialnie społeczności. Ale czy to
oznacza, że nie dotyka nas po−
czucie samotności, że zawsze
możemy liczyć na pomoc tych,
z którymi żyjemy pod jednym
dachem, w jednym domu, na je−
dnej ulicy, w tym samym mie−
ście?

Nie miejsce tu i czas na roz−
ważania o istocie samotności.
Czas natomiast na refleksję na
temat samotności i pomagania,
chociażby dlatego, że święta tuż
tuż, a Święta Bożego Narodze−
nia zawsze budzą sumienia i ot−
wierają serca na pomaganie.
Ale pomagać trzeba nie tylko
okazjonalnie.

Są instytucje ustawowo po−
wołane do realizacji zadań
związanych z niesieniem pomo−
cy osobom i rodzinom potrzebu−
jącym różnorodnego wsparcia,
nie tylko finansowego.

Instytucje mają duże możli−
wości, ale także duże obwaro−
wania, chociażby natury admi−
nistracyjnej. Instytucje, dyspo−
nują kadrą, która pozostaje

w bezpośredniej relacji z oso−
bami potrzebującymi, ale tylko
wówczas, kiedy te osoby się o to
zwracają, wyrażają na to zgo−
dę, kiedy ktoś je wskaże bądź
„znajdzie” je sama instytucja.
Instytucje wreszcie, mają zdol−
ność wchodzenia w koalicje na
rzecz rozwiązywania proble−
mów, ale mają też istotne trud−
ności w pozyskiwaniu sojuszni−
ków, partnerów i wolontariuszy
chętnych i gotowych do rozwią−
zywania tych problemów.

I tak oto zdarzają się sytua−
cje, w których czynniki obiekty−
wne (przepisy prawa, brak moż−
liwości kadrowych i techni−
cznych, brak odpowiedniej in−
frastruktury, nastawienie osób
potrzebujących itp.) nie pozwa−
lają zaradzić dotkliwym proble−
mom, takim jak chociażby po−
czucie izolacji i samotność.

Co wówczas z człowiekiem,
który wymaga pomocy? Co
z człowiekiem, który na dodatek
nie potrafi wyartykułować swo−
ich potrzeb, bo nie pozwala mu
na to wstyd lub przeciwnie, po−
czucie godności? A co z czło−
wiekiem, który nie jest gotów na
przyjęcie oferowanej mu pomo−
cy? 

W życiu zdarzyć może się
wszystko.

Przypadek. On – od wielu dni
leży obdarty z człowieczeństwa:
chory, niezdolny wstać z zanieczy−
szczonego, mokrego barłogu, gło−
dny, zziębnięty, w miejscu, które−
go nie sposób nazwać mieszka−
niem. Czasem nawiedzą go dawni
kompani od kieliszka i napoją
czymś, czego nie odzwierciedla
żaden wzór chemiczny, a co po−
zwala mu zapomnieć na chwilę
o prześladujących go demonach.
Nieczuły na współczucie. Wpada
w furię kiedy podać mu rękę. Od−
mawia pomocy. Cierpi czy czeka
na rychły koniec? 

Pozostaje bezsilność i opór
materii. Co poradzić, czy po−
zwolić losowi dokończyć ten
smutny scenariusz? Nie, na to
nie może być zgody w świecie
gdzie życie człowieka stanowi
wartość nadrzędną.

I oto pojawia się ktoś, kto kie−
ruje się autentyczną miłością
bliźniego. Ktoś, kto nie liczy
zysków i strat, kto potrafi zaka−
sać rękawy i wykonać pracę,
której wielu się wstydzi, ktoś,
komu obce jest poczucie obrzy−
dzenia. Ktoś, komu bliska jest
wiara w człowieka i sens życia.

Ktoś wreszcie, kogo entuzjazm
i determinacja zagrzewa do
działania innych. I to co nie−
możliwe, staje się możliwe.

To księdzu Henrykowi Skoru−
pie z Parafii p. w. Św. Anny
i siostrom Karolinie i Patrycji
z Klasztoru Sióstr Boromeuszek
w Lędzinach dziękujemy za go−
dną naśladowania, prawdziwie
chrześcijańską postawę i wspar−
cie udzielone jednemu z zapom−
nianych, opuszczonych i cier−
piących mieszkańców naszego
miasta. Jesteśmy pod wraże−
niem Waszej bezinteresowności
i poświęcenia. Pomogliście nam
w sytuacji, kiedy wspomniana
wyżej bezsilność i opór materii
wydawały się nie do pokonania.
Bóg Wam zapłać.

Z okazji Świąt Bożego Naro−
dzenia składamy Wam i wszy−
stkim mieszkańcom miasta naj−
serdeczniejsze życzenia zdro−
wia, radości, spokoju ducha, si−
ły i wiary w spełnienie niemoż−
liwego. Niech w te Święta
i w całym nadchodzącym roku
nikt nie pozostanie sam.

Dyrektor i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Lędzinach 

Miej serce i patrzaj w serce

Mikołajkowe szybowce
Ponad 70 dziewcząt i chłopców

z powiatu bieruńsko−lędzińskiego
rywalizowało w XII mikołajko−
wych zawodach modeli szybow−
ców halowych, rozegranych
5 grudnia w hali sportowej ośrod−
ka Centrum. W kategorii szkół
podstawowych najlepszymi za−
wodnikami okazali się: Daniel
Jędrzejczak (SP Bojszowy),
Adam Dyl (SP 3 Lędziny), Filip
Larysz (SP 1 Lędziny), Łukasz
Karkoszka (SP Imielin), Jan
Szewczyk (SP 1 Lędziny) i Wero−
nika Karkoszka (SP Imielin).
Spośród gimnazjalistów komisja
sędziowska pod przewodnictwem
Marka Lizaka najwyżej oceniła
loty modeli Bartka Duczmala
(Gimnazjum Bojszowy), Dawida
Karpińskiego, Piotrka Kostorza,

Darka Pudełko i Tomka Stolorza
(wszyscy Gimnazjum Imielin)
i Artura Pieczki (G 1 Lędziny).
W kategorii open przyznano trzy
nagrody: Adamowi Kaizikowi
z Modelarni Powiatowej w Lędzi−
nach, Markowi Goczołowi z Mo−
delarni Imielin i Januszowi Musi−
kowi z Modelarni Lędziny. Po−
nadto Piotrka Kostorza nagrodzo−
no za najlepiej wykonany model
szybowca. Puchar przechodni Ni−
ke i tytuł Modelarza Roku 2009
otrzymał Tomek Stolorz z Mode−
larni Powiatowej LOK. Za Mode−
larnię Roku 2009 uznano Mło−
dzieżowe Koło LOK przy SP
3 Lędziny, prowadzone przez
Sylwię Komanderę.

Puchary, medale, dyplomy i na−
grody ufundowane przez Powiat

Bieruńsko−Lędziński, Fundację
Rozwoju Sportu, Kultury Fizy−
cznej i Sportu w Lędzinach oraz
firmę „e−SBL. net” z Imielina,
której właścicielem jest Robert
Kubica, wręczali przewodniczący
Rady Powiatu Henryk Barcik,
członek Zarządu Powiatu Marek
Bania, prezes Zarządu Powiato−
wego LOK Franciszek Musioł
oraz Robert Kubica. Wszyscy za−

wodnicy otrzymali paczki ze sło−
dyczami od św. Mikołaja Organi−
zację imprezy wsparła sekcja wo−
lontariatu z Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach, prowadzona
przez Danutę Płucieńczak.

Zawody, którymi tradycyjnie
kierował Janusz Musik, obserwo−
wali burmistrz Wiesław Stam−
browski oraz prezes FRSKFiT
Andrzej Kostyra. /M/ 
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Prawie 100 niepełnosprawnych
osób, podopiecznych Ośrodka Bło−
gosławiona Karolina, świętowało co−
roczny odpust z okazji wspomnienia
patronki Ośrodka, 18 listo−
pada. 

Dużym zainteresowa−
niem gości uczestniczą−
cych w uroczystości
cieszyła się budowa no−
wej siedziby Ośrodka Re−
habilitacyjno−Edukacyjno−
Wychowawczego. 

– W tym roku udało się doprowa−
dzić do stanu surowego otwartego – po−
wiedział dyrektor Piotr Goj. – Środki na
budowę pochodzą z 1% przekazanego
przez naszą katowicką Caritas, dlatego
tak ważne dla nas, aby pamiętać o tym
przy corocznym rozliczeniu podatko−
wym. 

...i andrzejki
Podopieczni wszystkich czterech

placówek Ośrodka Błogosławiona Ka−
rolina bawili się 26 listopada na zaba−
wie andrzejkowej. Impreza z roku na
rok staje się bardziej popularna i poza
niepełnosprawnymi z OBK gromadzi

także innych sympatyków dobrej zaba−
wy. Po raz trzeci zaproszenie na zaba−
wę przyjęli uczniowie Gimnazjum nr
1 z wychowawczynią Lucyną Patałąg.

– Zainteresowanie uczniów
zabawą integracyjną
przerosło oczekiwania –
mówi nauczycielka. –
Było kilkukrotnie więcej

chętnych niż miejsc.
– To prawdziwa inte−

gracja, kiedy osoby niepeł−
nosprawne bez skrępowania

bawią się wspólnie z młodzieżą
z okolicznych szkół – uważa Piotr
Goj, dyrektor OBK. – Mówimy o nie−
pełnosprawności, prezentujemy mul−
timedialnie zagadnienia dotyczące na−
szej placówki i podopiecznych, pro−
wadzimy dni otwarte, na które zapra−
szamy uczniów. Doświadczenie je−
dnak pokazuje nam, że taka nieskrę−
powana forma integracji przez wspól−
ną zabawę jest najbardziej efektywna,
ponieważ prowadzi do nawiązania ży−
wej, prawdziwej relacji. Często po ta−
kich spotkaniach zgłaszają się do nas
młodzi ludzie, którzy chcą pomagać
jako wolontariusze. Wiem, że ucznio−
wie są zaskoczeni tym, że nasi niepeł−
nosprawni tak pięknie się bawią. /AK/ 

W Karolinie był odpust…

Tuż przed świętem Niepodleg−
łości, 10 listopada, w Gimnaz−
jum z Oddziałami Integracyjny−
mi nr 2 odbyły się I Powiatowe
Warsztaty Plastyczne dla Osób
Niepełnosprawnych „INTER−
ART 2009”. Była to pierwsza
impreza integrująca całe śro−
dowisko uczniów niepełno−
sprawnych naszego powiatu. 

Organizatorzy zaprosili ucze−
stników do malowania gipso−
wych odlewów, figurek z masy
solnej, tworzenia zakładek do
książek, kartek okolicznościo−
wych, przygotowywania pude−
łek i puszek na prezenty, a tak−
że zdobienia ramek na zdjęcia.
Dzieła uczestników warsztatów
zostaną przekazane na aukcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w styczniu 2010 r.
w Lędzinach.

Dając możliwość wspólnego
tworzenia, organizatorzy umożli−
wili niepełnosprawnym uczniom
zaprezentowanie przez sztukę
własnej kreatywności, zaangażo−

wania i potencjału artystycznego,
poczucia bycia RAZEM.

W warsztatach udział wzięło
73 uczniów i podopiecznych

Ośrodka Błogosławiona Karoli−
na. Tak duża liczba uczestni−
ków biorących udział w war−
sztatach była możliwa dzięki

zaangażowaniu nauczycieli
z gimnazjum i wsparciu finan−
sowemu Powiatu Bieruńsko−
Lędzińskiego. /G/ 

INTERART 2009

F
O

T
O

: 
G

−2
F
O

T
O

: 
A
K

Andrzejki. Renata Szala z indtruktorem
Mariuszem Seifertem.

W warsztatach artystycznych uczestniczyli niepełnosprawni z całego powiatu. 



13

W     zdaniach22..
2 grudnia grupa uczestników

Świetlicy Socjoterapeutycznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−

łecznej zwiedzała KWK „Ziemo−

wit”. Wycieczka rozpoczęła się od

spotkania z dyrektorem Piotrem

Niełacnym, wręczenia kwiatów

i przekazania życzeń dla wszy−

stkich górników z okazji Barbórki.

Dzieci miały okazję dowiedzieć

się jak wygląda praca górników

oraz co oznaczają poszczególne

symbole górnicze. Zwiedzającym

kopalnię towarzyszyli: Piotr Ścier−

ski – główny inżynier wentylacji,

Karol Wagstyl – kierownik Kopal−

nianej Stacji Ratownictwa Górni−

czego KWK „Ziemowit” oraz Wal−

demar Owsianka – ratownik gór−

niczy. Dzieci i młodzież zwiedziły

m. in. stację ratowniczą gdzie nie

lada atrakcją była możliwość

przejścia przez niskie chodniki

w komorze ćwiczeń. Aby uczestni−

cy wycieczki mogli poczuć się

w warunkach jakie panują pod−

czas akcji ratowniczej, w trakcie

przechodzenia, komora była zady−

miana. W sali aparatowej przy−

mierzano maski i aparaty oraz za−

poznano się ze sprzętem używa−

nym do akcji ratowniczych.

21 listopada w „Piaście” od−

była się IV edycja muzycznej im−

prezy młodzieżowej „Wielkie gra−

nie”, której celem jest prezenta−

cja i promocja amatorskich ze−

społów młodzieżowych. Wyko−

nawcy występowali przed „Łow−

cami talentów” z Ogólnopolskiej

Agencji Artystycznej Prym–Art,

reprezentowanej przez Patrycję

Wajs i Andrzeja Misza. Oceniali

oni zespoły, najlepsze zapraszali

do współpracy – była to główna

nagroda dla młodych wykonaw−

ców. Artyści otrzymali od Miej−

skiego Ośrodka Kultury pamiąt−

kowe statuetki i podziękowania

za udział w koncercie. Wystąpiły

zespoły: „Blue Band” (MOK Lę−

dziny), „Trzy kluski śląskie” (Ty−

chy), „Odwróceni”, „Stars

Show”, „Ars Nova”, „Voodoo

Child” (wszystkie z MOK Lędzi−

ny), pianista Teodor Górka z gru−

py „Boogie Brothers” i „EXnt”

z Lędzin. Na zakończenie Patry−

cja Wajs i Andrzej Misz pogratu−

lowali wszystkim wykonawcom

wspaniałych wykonań, interpre−

tacji artystycznej i zaprosili ze−

społy do współpracy. Koncert

prowadziły Justyna Kściuk i Bar−

bara Krzyżowska.

Podopieczni Joanny Poradzisz−
Krupy, Marcina Jawora i Seba−
stiana Wali nie ustają w powięk−
szaniu swojego medalowego do−
robku. W szeregu listopadowych
zawodów, znów należeli do wy−
różniających się zawodników.
Łącznie w Mistrzostwach Śląska
zdobyli 12 medali: 1 złoty, 5 sre−
brnych i 6 brązowych. 

Bardzo dobrze wypadły pły−
waczki UKS „Orka” w Mistrzo−
stwach Śląska Młodzików 12−let−
nich. Przywiozły z tych zawodów
6 medali. Indywidualnie najlepiej
wypadła Sara Marzec zdobywa−
jąc aż cztery medale: jeden złoty
(100 m stylem zmiennym) i trzy
srebrne (200 m stylem zmien−
nym, 200 m stylem dowolnym
oraz 800m stylem dowolnym).
Dziewczyny w składzie: Martyna
Watoła, Marta Kieraga, Karolina
Buda i Sara Marzec zdobyły
dwukrotnie srebrne medale

w wyścigach sztafetowych na dy−
stansie 4x100 m stylem dowol−
nym i 4x100 m stylem zmien−
nym.

Z kolei w rozegranych na pły−
walni w Woli Mistrzostwach
Śląska Dzieci 10−letnich. Adam
Adamus zdobył dwa brązowe
medale (50 m stylem dowolnym
i 100 m stylem zmiennym).

13 listopada w Cieszynie zo−
stały rozegrane Mistrzostwa Śląs−
ka Dzieci 11−letnich. Zawodnicy
„Orki” wywalczyli indywidual−
nie 4 brązowe medale: Szymon
Freitag zdobył dwa (50 i 100m
stylem grzbietowym), Krzysztof
Świstek też dwa (50 i 100 m sty−
lem motylkowym).

13−14 listopada na pływalni
w Raciborzu rozegrane zostały
Drużynowe Mistrzostwa Woje−
wództw (śląskiego i opolskiego)
Młodzików 12−letnich w Pływa−
niu. Te zawody są eliminacją do

Zimowych Mistrzostw Polski
w Pływaniu 13−latków. Bardzo
dobrze zaprezentowały się 12−let−
nie zawodniczki lędzińskiego
klubu. Sara Marzec zdobyła in−
dywidualnie dwa złote medale na
dystansach 200 i 400 m stylem
dowolnym i dwa srebrne na 100
m stylem dowolnym i 200 m sty−
lem zmiennym. Dodatkowo zo−
stała ona także wybrana najlepszą
zawodniczką tych zawodów wg
punktacji z tabel wielobojowych
za dwa starty.

Dziewczyny w składzie: Karo−
lina Buda, Marta Kieraga, Marty−
na Watoła i Sara Marzec zdobyły
dwa srebrne medale w sztafetach
4x100 m stylem dowolnym
i 4x100m stylem zmiennym.
W klasyfikacji drużynowej tych
zawodów nasza czwórka dziew−
cząt zajęła 2 miejsce ulegając tyl−
ko zawodniczkom z Dąbrowy
Górniczej. MARCIN PODLEŚNY

Sukcesy Orki

Drużyny ministrantów z hoł−
dunowskiej parafii Chrystusa
Króla zwyciężyły w doro−
cznych jesiennych turniejach
piłki nożnej halowej, zorgani−
zowanych w hali sportowej
Powiatowego Zespołu Szkół.

14 listopada zawody mini−
strantów w kategorii szkół pod−
stawowych, które sędziowali
Paweł Kostrzewa i Artur Kubi−
ca, wygrał zespół w składzie:
Dawid Dejas, Sebastian Denu−
szek, Dawid Figiel, Krzysztof
Halek, Kamil Kowalski, Robert
Łuszczek, Andrzej Pieńkowski,
Adrian Szweda i Eryk Urbanek.
Zwycięzcy w pokonanym polu

pozostawili reprezentacje para−
fii św. Barłomieja w Bieruniu
St., św. Anny w Lędzinach oraz
Najświętszego Serca Pana Jezu−
sa i św. Barbary (z Bierunia No−
wego). 

Zespół z hołdunowskiej para−
fii: Kamil Ingram, Marcin Hab−
ryka, Krzysztof Simonicz, Da−
niel Klajman, Dawid Pypłacz
i Krzysztof Tworek wygrał też
rywalizację drużyn w kategorii
gimnazjów (21 listopada). Naj−
lepszym strzelcem turnieju i naj−
lepszym bramkarzem zostali
Kamil Ingram i Marcin Habry−
ka. Zawody te sędziowali Grze−
gorz Kostrzewa i Włodzimierz
Ferdek. Rywalizowały w nich

również reprezentacje lędziń−
skich parafii św. Klemensa i św.
Anny oraz wspomnianych już
trzech parafii bieruńskich.

Zwycięskie drużyny zakwali−
fikowały się do eliminacji ar−
chidiecezjalnych. Łącznie
w obu turniejach grało około 80
zawodników. Głównym organi−
zatorem był ks. Henryk Skoru−
pa z parafii św. Anny, któremu
pomagał Włodzimierz Ferdek,
nauczyciel z lędzińskiego PZS.
Puchary i nagrody wręczał
przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Barcik. Nagrody – po−
dobnie jak napoje i słodycze dla
zawodników – ufundował Po−
wiat Bieruńsko−Lędziński. /M/ 

Ministranci – piłkarze
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Zwycięska drużyna ministrantów z organizatorami turnieju.



Co łączy wędkarstwo, ekolo−
gię i górnictwo?
Odpowiedź na to pytanie
sprawiłaby zapewne sporo
kłopotów wielu Ślązakom,
a cóż dopiero mieszkańcom
innych części Polski.

– Wbrew pozorom, bardzo
dużo. Górnictwo, a w przypad−
ku Lędzin i okolic kopalnia
„Ziemowit”, uważana za jedną
z największych „trucicielek”
naszych wód, znacząco przy−
czyniło się do powstania
w 1955 roku naszego koła węd−
karskiego, do lat dziewięćdzie−
siątych ubiegłego wieku fun−
kcjonującego przy kopalni; sto−
warzyszenia bezsprzecznie
związanego z ekologią, cho−
ciażby ze względu na stałe zain−
teresowanie czystością zbiorni−
ków wodnych oraz rzek na tere−
nie naszej gminy, ale i poza nią
– mówi Krzysztof Balcarek,
prezes Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 32 w Lędzi−
nach.

Jako że w Lędzinach nie ma
naturalnych jezior oraz więk−
szych rzek, wędkarstwo fun−
kcjonuje w Lędzinach głównie
w oparciu o osadniki kopalnia−
ne: zbiornik Olszyce (około 3,5
ha) i Ziemowit (około 2 ha)
i malowniczo położoną w lesie
góreckim Rybaczówkę (ponad
1 ha). Potok Ławecki (Przyrwa)
i Potok Goławiecki ze względu
na duże zanieczyszczenie i za−
solenie wód nie nadają się do
zarybienia.

Koło PZW nr 32 gospodaruje
na zbiorniku Ziemowit. Koło
PZW nr 99 (w grudniu 2004 ro−
ku nastąpiła niemal całkowita
zmiana władz Koła nr 32,
wyodrębniło się z niego nowe
Koło PZW nr 99, którego pre−
zesem został Wojciech Geler)
i Klub Wędkarski Olszyce go−
spodarują na zbiorniku Olszyce.

Zbiornik Rybaczówka jest we
władaniu stowarzyszenia węd−
karskiego złożonego z praco−
wników kopalni „Piast” w Bie−
runiu Nowym. Akweny te są ło−
wiskami licencyjnymi. Człon−
kowie PZW mogą na nich łowić
po wykupieniu dodatkowych li−
cencji.

– Zbiorniki te użytkujemy na
podstawie umowy z dyrekcją
kopalni „Ziemowit”. Zarybia−
my je głównie karpiami, gdyż
cieszą się one dużym wzięciem
wśród wędkarzy oraz linami,
szczupakami i płociami,
a zbiornik Ziemowit także
pstrągami, które znalazły tu
dobre warunki do rozwoju –
mówi Krzysztof Balcarek. –
Ryby te pochodzą ze sztu−
cznych hodowli i zakupywane
z dodatkowych opłat wędkarzy.
Dbamy przy tym, by minimali−
zować zmiany w ekosystemie
wodnym i zachować odpowie−
dnie proporcje w populacji po−
szczególnych gatunków. Do−
dam, iż zarządy stowarzyszeń
wędkarskich troszczą się nie
tylko o same akweny, ale też
o tereny bezpośrednio do nich
przyległe. Utrzymujemy więc
drożność mnichów (upustów
wodnych) i czystość wokół
zbiornika. Dbamy o dobry stan
przyległych dróg. Wycinamy
roślinność (trzcina, tatarak itp.)
porastającą lustro wody, kosi−
my trawy itp. 

Lędzińscy wędkarze mogą ró−
wnież łowić na okolicznych ak−
wenach. Najczęściej korzystają
z pobliskiego Zbiornika Imieliń−
skiego o powierzchni około 750
ha. Koło nr 32 posiada tam ry−
baczówkę z 50 łodziami, które
służą głównie do łowienia, ale
także do celów rekreacyjnych.
Wszystkie koła korzystające
z tegoż akwenu partycypują też
w utrzymaniu wokół niego po−
rządku i czystości, co nie jest
łatwym zadaniem ze względu
dużą liczbę osób wypoczywają−
cych tam i relaksujących się la−
tem. Społeczni strażnicy rybac−
cy podczas patroli pilnują, aże−
by wszyscy wędkarze przestrze−
gali regulaminów i zasad korzy−
stania z wód. 

Lędzińskie stowarzyszenia
wędkarskie zrzeszają około 550

członków. Jest to liczba niespo−
tykana w okolicznych miejsco−
wościach.

– Co sprawia, że jest nas aż
tylu? – zastanawia się prezes
Balcarek? – Przyczyn jest kilka.
Chyba najważniejszą jest chęć
spędzania wolnego czasu w ci−
szy i spokoju na łonie przyrody
po ciężkiej pracy pod ziemią,
jako że zdecydowana więk−
szość z nas pracuje bądź praco−
wała do niedawna w kopalni. –
Coraz częściej koledzy wędka−
rze mówią: „idę odpocząć nad
wodą”, a nie: „idę na ryby”. Ko−
ło PZW nr 32 dopiero od nieda−
wna zagospodarowuje teren
zbiornika Ziemowit, który do
niedawna przypominał księży−
cowy krajobraz. Zdążyliśmy
wybudować tam niedużą dre−
wnianą rybaczówkę, zainstalo−
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Strony dofinansowane przez: 

Coraz częściej wędkarze idą nie na ryby, ale odpocząć nad wodą

Pasja i służba

Wędkarze apelują do mieszkańców Lędzin
Jeśli nie chcesz:
– oglądać ryb jedynie w akwariach
– żeby jedynymi akwenami, nad którymi będziesz spędzać

czas nie były tylko pływalnie
to:
– Nie wrzucaj niczego do zbiorników wodnych, zarówno natu−

ralnych, jak i sztucznych. Jeden niedopałek papierosa zatruwa
wiele litrów wody!

– Nie zostawiaj jakichkolwiek śmieci na brzegu akwenu – za−
bieraj wszystko, co przyniosłeś, posprzątaj po sobie! 

Władze samorządowe, policję, straż miejską i wszystkich lu−
dzi dobrej woli prosimy natomiast o pomoc w utrzymaniu czy−
stości i porządku w zbiornikach wodnych oraz wokół w nich.

Krzysztof Balcarek i Robert Marszałek na terenie zbiornika Ziemowit.
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Dużym zainteresowaniem
cieszyły się wystawy drobnego
inwentarza, zorganizowane 25
października i 29 listopada na
Targowisku Miejskim. Na
pierwszej z nich 32 hodowców

z Lędzin i okolic pokazało
wiele gatunków gołębi raso−
wych, pawi, bażantów, papug,
drobiu, można było obejrzeć
też zwierzęta futerkowe, króli−
ki, koty.

– Staramy się wzbogacać ofer−
tę targowiska. Na drugiej wysta−
wie liczba wystawców zwiększy−
ła się do 67, a swoje stoiska mie−
li miłośnicy nimf, rozeli, peruka−
rzy itp. nawet z Będzina, Siewie−
rza, Żelisławic, Makowa Podha−
lańskiego, Wadowic, Żywca,
Bielska Białej itd. Obecny był też
Dominik Langiewicz, prezes
Wojewódzkiego Zarządu Ho−
dowców Gołębi Rasowych
w Katowicach, z którym nawią−
zaliśmy współpracę – powiedział
Ryszard Buchta, kierownik tar−
gowiska. – Wobec takiego sukce−
su chcielibyśmy zorganizować
takie wystawy już w marcu

Lędzinianin Jerzy Chodkie−
wicz hoduje papugi i gołębie
ozdobne. – Od 15 lat jest to moja

największa pasja. Wygospodaro−
wałem w piwnicy domu miejsce
na amatorską hodowlę papug fa−
listych, rozeli i nimf, ale także
gołębi pawików i motyli war−
szawskich – powiedział.

Józef Piecha z Hołdunowa
już 30 lat hoduje kanarki. Na
targowisku pokazał pomarań−
czowe agaty mozaikowe i ciem−
ne agaty mozaikowe i ciemne
izabele. /WM/ 
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Proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje, po−

nieważ bez wątpienia sukces przedsiębiorców to

również sukces władz samorządowych – napisał

do burmistrza Wiesława Stambrowskiego Robert

Składowski, prezes Zarządu Mazowieckiego Zrze−

szenia Handlu, Przemysłu i Usług. Okazją było

zwycięstwo naszej lędzińskiej firmy PPHU „Drew−

smol” Józefa Smolorza w kategorii ochrona śro−

dowiska w VII edycji Mazowiecka Firma, Gmina

i Powiat Roku. Celem tego konkursu, organizo−

wanego pod atroinatem Marszałka Woj. Mazo−

wieckiego, jest promocja i wspieranie przedsię−

biorstw działających na terenie tego wojewó−

dztwa, które poprzez nowoczesne produkcje,

usługi i technologie oraz metody organizacji i za−

rządzania zasłużyły na najwyższy szacunek

i uznanie. Gratulujemy „Drew−smolowi” tak wyso−

kiej ceny i zwycięstwa. /R/ 

Sukces Drew−smolu

Na złotych piaskach wyrosłaś.

O sosno!

Gdzie rdzawe mchy tylko rosną.

Ty w niebo czoło podniosłaś.

O sosno!

Bronisława Orłowska

3 grudnia w Gimnazjum nr

2 z Oddziałami Integracyjnymi,

dzięki uprzejmości dyrektora fir−

my „Drew−smol” Józefa Smolo−

rza, na dziedzińcu szkolnym zo−

stała posadzona osiemnasto−

letnia sosna. Drzewo to upa−

miętni obchodzoną w tym roku

dziesiątą rocznicę powstania

szkoły. Świadkami tego nieco−

dziennego zdarzenia byli wszys−

cy uczniowie oraz nauczyciele

gimnazjum. Zanim pracownicy

firmy „Drew−smol” przystąpili

do posadzenia tego wspaniałe−

go okazu, przedstawiciele spo−

łeczności uczniowskiej umieści−

li pod drzewem „kapsułę cza−

su”, w której znalazła się wizja

naszej szkoły za sto lat. Posa−

dzenie drzewa zostało przyjęte

przez uczniów oklaskami. Ogło−

szony został konkurs na imię

dla sosny. 

Ważnym aspektem przed−

sięwzięcia jest zaszczepianie

młodzieży poczucia współodpo−

wiedzialności za środowisko,

rozwijanie poczucia odpowie−

dzialności za nie, przynależno−

ści do rodzinnej ziemi, regionu,

ojczyzny. /R/

Sosna dla szkoływać ławki i posadzić sporą ilość
sadzonek różnych drzew oraz –
przy wydatnej pomocy kopalni
– wyrównać teren wokół akwe−
nu i utwardzić drogę dojazdo−
wą.

– Ważną stronę wędkarstwa
nadal stanowi rywalizacja spor−
towa – kontynuuje Krzysztof
Balcarek. – Na akwenie Ziemo−
wit urządzamy corocznie
(w tym również dla osób niez−
rzeszonych w PZW) kilka za−
wodów w łowieniu ryb różnymi
metodami. Wspierają nas wła−
dze miasta oraz prywatni spon−
sorzy. Szczególnie zależy nam
na młodych adeptach wędkar−
stwa, więc z okazji Dnia Dziec−
ka przeprowadzamy otwarte za−
wody dla dzieci i młodzieży
wraz z imprezami towarzyszą−
cymi. Ponadto zarząd koła orga−
nizuje dla swych członków za−
wody na innych akwenach, jak
Jezioro Żywieckie, Jezioro Po−
rajskie czy Pławniowice. Dru−
żyna spławikowa naszego koła
rywalizuje w okręgowych roz−
grywkach ligowych.

Wędkarstwo jest pasją, która
służy nie tylko zaspokajaniu in−
dywidualnych potrzeb. Jest tak−
że pewnego rodzaju służbą na
rzecz środowiska lokalnego
i utrzymania równowagi w eko−
systemie wodnym. Ma stanowić
też, głównie ze względów zdro−
wotnych, alternatywę dla wielo−
godzinnego przesiadywania
przed ekranem telewizora czy
komputera, zwłaszcza dzieci
i młodzieży. /WM/ 
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Swój inwentarz pokazuje Andrzej Szlachcic z Wadowic.
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26−27 listopada w auli Powiatowego Ze−
społu Szkół w Bieruniu odbyły się jubileu−
szowe, X Szkolne Szachowe Mistrzostwa
Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego, zorgani−
zowane przez Powiat Bieruńsko−Lędziński,
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu oraz
KS Unia Bieruń Stary. Jak co roku, swój
udział w imprezie silnie zaakcentowali sza−
chiści z Lędzin.

W kategorii szkół podstawowych, w gro−
nie 21 zawodników, drugie miejsce wywal−
czył Jan Szewczyk z SP 1 Lędzinach, nato−
miast w dziesięcioosobowym gronie dziew−
cząt, trzecie miejsce zdobyła Weronika Ko−
mandera (SP 3). W klasyfikacji drużyno−
wej, SP 3 – w której opiekunką i trenerką
jest Sylwia Komandera – zajęła drugie
miejsce, ustępując jedynie SP z Imielina.

Także lędzińscy gimnazjaliści pokazali,
iż w pojedynkach na skoczki i gońce nie
są gorsi. W klasyfikacji indywidualnej
w grupie chłopców pierwsze miejsce
przypadło reprezentantowi Gimnazjum nr

2 Radosławowi Dzierżakowi, wśród
dziewcząt zaś miejsce na najniższym
stopniu podium zdobyła Lucyna Polko
z Gimnazjum nr 3. W klasyfikacji druży−
nowej bezkonkurencyjne okazało się lę−
dzińskie Gimnazjum nr 2.

Prawdziwym popisem był jednak występ
lędzińskich szachistów ze szkół ponadgim−
nazjalnych, którzy rywalizację w kategorii
chłopców uczynili swoją wewnętrzną roz−
grywką. Na podium znaleźli się Rafał Król
oraz Paweł Kwaśniewski, którzy kwestię
zwycięstwa rozstrzygnęli między sobą.
Lepszy tym razem okazał się Rafał. Ponad−
to czwarte miejsce wywalczył Łukasz Stok−
łosa. Zwycięzca uczęszcza do PZS w Bieru−
niu, ostatni dwaj są reprezentantami PZS
w Lędzinach, który bezapelacyjnie zwycię−
żył w klasyfikacji drużynowej. Tym bar−
dziej, że w grupie dziewczyn jego zawodni−
czka Małgorzata Król uplasowała się na
drugim miejscu w gronie uczniów szkół po−
nadgimnazjalnych.

Mistrzostwa przeprowadzone zostały 7−
rundowym systemem szwajcarskim z tem−
pem gry 2x15 min. Fundatorem nagród był
Powiat Bieruńsko−Lędziński. MARCIN PODLEŚNY

W barbórkowy piątek MOK zorganizo−
wał Szachowy Drużynowy Puchar Szkół
Średnich. W rywalizacji w systemie 6−run−
dowym (każdy z każdym, mecz i rewanż)
najlepsze okazało się Liceum Ogólnok−
ształcące z Bierunia Starego, (kapitanem
drużyny była Natalia Klimczok, opiekunem
Józef Kaleta). Kolejne miejsca na podium
zajęły reprezentacje Powiatowego Zespołu
Szkół z Bierunia oraz Powiatowego Zespo−
łu Szkół z Lędzin (kapitan Paweł Kwaś−
niewski, opiekun Janusz Gondzik). Tuż po−
za podium znalazła się druga drużyna Po−
wiatowego Zespołu Szkół z Lędzin, której
przewodził Szymon Gondzik. 

Sponsorami imprezy byli Beata i Janusz
Rozmusowie, Tomasz Chwistek oraz Jerzy
Wagstyl. /MP/ 

Szachowe Mistrzostwa Powiatu

W sali ośrodka Centrum 18 li−
stopada podsumowano tego−
roczne rozgrywki drużynowe
i indywidualne lędzińskich
szkół podstawowych oraz
gimnazjów w szachach o pu−
char burmistrza Wiesława
Stambrowskiego.

Drużynowo triumfowały, po−
dobnie jak w ubiegłych latach,
placówki hołdunowskie. Jest
w tym niekwestionowana zasłu−
ga nauczycielki z SP 3, pasjo−
natki szachów, Sylwii Koman−
dery. W kategorii podstawówek
mistrzostwo miasta wywalczyła
bezapelacyjnie I drużyna SP 3,
w składzie: Irek Łyszcz, Marcin
Łyżwiński, Grzesiek Niesyto,
Weronika Komandera i Kamila
Zdebik – 32 pkt przed II zespo−
łem tejże szkoły – 25,5 pkt oraz
reprezentacjami SP 4 – 17 pkt
i SP 1 – 15,5 pkt. Rywalizację
gimnazjów wygrała drużyna G
2 (Radek Dzierżak, Łukasz Rot−
her, Daniel Klejman, Mateusz
Smoleń i Basia Smoleń (opie−
kun Janusz Gondzik) – 30,5 pkt,
wyprzedzając zespoły G 3 –
25,5 pkt, G 1 – 21 pkt oraz II
drużynę G 2 – 13,5 pkt. 

Indywidualnie szachowymi
mistrzami Lędzin zostali: 

a) w kategorii szkół podsta−
wowych wśród dziewcząt Syl−

wia Komandera przed Kamilą
Zdebik i Basią Klecką (wszy−
stkie SP 3), natomiast wśród
chłopców Paweł Zając (SP 1)
wyprzedzając Irka Łyszcza (SP
3) i swego kolegę szkolnego
Janka Szewczyka,

b) wśród gimnazjalistek Lucy−
na Polko (G 3) przed Kariną Szar−
lej (G 2); rywalizację gimnazjali−
stów wygrał faworyt Radek
Dzierżak z G 2, który wyprzedził

zdecydowanie Karola Styloka (G
1) i Arka Łyszcza (G 2). 

W imieniu burmistrza pucha−
ry i nagrody ufundowane przez
Urząd Miasta trzem najlepszym
zespołom w obydwu katego−
riach szkolnych oraz wymienio−
nym szachistkom i szachistom
wręczył kierownik referatu kul−
tury i sportu UM Lędziny,
Krzysztof Bednarczyk. Ponadto
nagrody rzeczowe otrzymało

jeszcze około 25 zawodniczek
i zawodników. Sali na zawody
użyczyła Fundacja Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej i Tu−
rystyki.

Rozgrywki drużynowe i in−
dywidualne z ramienia Klubu
Szachowego Górnik Lędziny
zorganizowali, przeprowadzili
i sędziowali Bogusław Dzier−
żak, Józef Kaleta i Janusz Gon−
dzik. /WM/ 

Najlepiej matują w Hołdunowie

Puchar i gratulacje dla drużyny z SP−3 przekazuje Krzysztof Bednarczyk.
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Zabrakło napastników
Rozgrywki grupy I piłkarskiej klasy okręgowej są na półmetku.

Rozpoczęła się przerwa zimowa, która potrwa do końca marca.

MKS Lędziny – po porażce 1:3 w ostatnim jesiennym spotkaniu

z Czarnymi Piasek – spędzi ją na szóstym miejscu.

MKS w 15 meczach wywalczył 26 punktów. Zespół Marcina Po−

larza zajmuje bezpieczne miejsce w tabeli, z którego wiosną znów

można zaatakować czołówkę. Jesienią MKS był groźny dla najlep−

szych, o czym przekonali się faworyci z Góry, Kobióra, czy Suszca.

MKS przegrał tylko 3 razy (w Pszczynie, Piasku i Kosztowach). Lę−

dzińska drużyna remisowała pięciokrotnie, odniosła 7 zwycięstw.

U siebie MKS wywalczył 18 punktów (5 zwycięstw i 3 remisy,

bramki 21−8), a na wyjazdach 8 punktów (2 wygrane, 2 remisy

i 3 porażki, bramki 7−8). MARCIN PODLEŚNY

Rundę jesienną podsumowuje trener Marcin Polarz:
– Na pewno pozostał pewien niedosyt wynikający ze straty 10

punktów do lidera. Cieszy gra defensywna całego zespołu, nato−

miast martwi mała liczba zdobytych bramek, wynikająca z braku

prawdziwego snajpera w drużynie. Na pewno takie mecze jak

z Nadwiślanem, Kobiórem czy Wawelem pokazały, że drużyna ma

charakter i drzemią w niej duże możliwości. Mieliśmy też słabsze

spotkania, w których traciliśmy punkty. Szkoda przede wszystkim

remisów z Bełkiem, Śląskiem czy Krupińskim, gdzie mieliśmy

mnóstwo okazji, ale – jak wcześniej powiedziałem – brak napa−

stnika w tych meczach był szczególnie widoczny. Myślę, że jak

dobrze przepracujemy zimę, to na wiosnę na pewno powalczymy

o to, by dogonić zespół z Góry, co będzie możliwe, gdy znajdzie−

my napastnika z prawdziwego zdarzenia.

O krok od awansu
W dniu Święta 11 Listopada, nie próżnowali lędzińscy skacio−

rze. Wzięli udział w IV turnieju z cyklu Grand Prix O/ Tychy. Zawody

te miały były ostatnimi z całego cyklu. Czołowa trójka kwalifikowa−

ła się do finałów indywidualnych Mistrzostw Polski.

Bardzo dobrze w tej imprezie spisali się eksportowi lędzińscy

skaciorze, bracia Adam i Krzysztof Kołodziejczykowie z OSP Lędzi−

ny, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce w turnieju. Uznać musieli

jedynie wyższość Marcina Mikołajca z MOSiR−u Cieszyn. W czoło−

wej dziesiątce uplasował się jeszcze klubowy kolega braci Koło−

dziejczyków – Adam Orocz, który zajął dziewiątą lokatę.

Po podliczeniu rezultatów wszystkich turniejów okazało się, iż na−

szym reprezentantom zabrakło niewiele do tego, by zakwalifikować się

do finału Mistrzostw Polski. Adam Kołodziejczyk w klasyfikacji general−

nej cyklu zajął czwarte miejsce, Adam Orocz piąte. MARCIN PODLEŚNY
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Zespół prowadzony przez trenera Jacka
Mikolasza – trampkarze młodsi MKS−u Lę−
dziny (z rocznika 1997) – zwyciężyli w Pił−
karskim Halowym Turnieju Mikołajkowym
rozegranym 5 grudnia w lędzińskiej hali
sportowej.

Drugie miejsce wywalczył MOSM Ty−
chy, prowadzony przez Eugeniusza Plu−

szczyka (rocznik 1998), a trzecie żaczki
MKS−u, których trenerem jest Dawid
Karlik.

Warto podkreślić dobrą postawę najmłod−
szych piłkarzy, którzy mimo różnicy wieku
tylko nieznacznie ustępowali starszym kole−
gom, ulegając MOSM−u Tychy 1:4 oraz
trampkarzy MKS−u 0:1. O zwycięstwie
w turnieju zadecydował fakt, iż drużyna Jac−
ka Mikolasza w bezpośrednim pojedynku
zwyciężyła rówieśników z Tychów 7:2.

Najlepszym bramkarzem turnieju został
wybrany Kamil Żmijewski z zespołu tram−
pkarzy, a królem strzelców i najwarto−
ściowszym zawodnikiem Dawid Druzd
z MOSM Tychy. MARCIN PODLEŚNY

Młodzi dają
przykład

Żaki.
Trampkarze młodsi. F
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Najlepsi zawodnicy turnieju w Tychach.
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www.niepelnosprawni.org

– Te bogate plany będą moż−
liwe do realizacji, jeśli staro−
stwo uzyska wymierne wspar−
cie ze strony władz poszczegól−
nych gmin naszego powiatu, in−
stytucji, lokalnych przedsię−
biorców oraz organizacji poza−
rządowych, zwłaszcza działają−
cych na rzecz osób niepełno−

sprawnych, o co właśnie do
Was apeluję – podkreślił Marek
Bania. 

Kilkoro osób uskarżało się, że
byli oni niezbyt uprzejmie przy−
jmowani jako petenci przez urzę−
dników Powiatowego Urzędu
Pracy podczas starań o zatrudnie−
nie, więc radny powiatowy po−

parł wniosek Czesława Orzegow−
skiego, żeby zarząd LSNRONiIR
zaprosił na najbliższe zebranie ot−
warte kierownika PUP. 

W dalszej części zebrania
prezes Krystyna Cuber zachę−
cała członków stowarzyszenia
do korzystania z tak zwanej we−
wnętrznej skrzynki kontaktowej
służącej wzajemnej wymianie
bądź przekazywaniu niepo−
trzebnego już sprzętu rehabilita−
cyjnego. Poinformowała też
o planie działania w zakresie re−
habilitacji (hydroterapii i hipo−
terapii) dla ogółu oraz o rehabi−
litacji indywidualnej, w tej
chwili dla czterech osób, w tym
dzieci z autyzmem.

Ustalono, iż najbliższe walne
zebranie sprawozdawczo−wy−
borcze odbędzie się 23 lutego
2010 roku w sali konferencyj−
nej Powiatowego Centrum Spo−
łeczno−Gospodarczego przy ul.
Lędzińskiej 24. /WM/ 

Myśląc o nowym terenie

przeznaczonym na działalność

społeczną, marzy mi się ośro−

dek dla osób z niepełnospra−

wnością intelektualną, osób

zupełnie niesamodzielnych,

wymagających 24−godzinnej

opieki i pomocy we wszy−

stkich czynnościach życio−

wych. Ośrodek, w którym ta−

kie dzieci (bo pozostają dzieć−

mi bez względu na wiek) mog−

łyby przebywać kilka lub kilka−

naście godzin dziennie,

w dobrych warunkach, pod fa−

chową opieką. Ośrodek,

w którym można bezpiecznie

i bez obaw pozostawić dziec−

ko w sytuacji, gdy jego rodzice

chcą wyjechać na wycieczkę,

wczasy, lub chociażby pójść

do teatru. Ośrodek,  w którym

można znaleźć poradę psy−

chologa, logopedy, psychiatry.

Jestem pewna, że w takim

miejscu chętnie pracowaliby,

zmieniając się, także rodzice

tych dzieci.

Czy te marzenia są niereal−

ne?

KRYSTYNA CUBER
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Piękne plany zagospodarowania terenu przy Lędzińskiej

Dla potrzebujących pomocy
Podczas zebrania Lędzińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, 17 listopada, członek Zarządu
Powiatu, Marek Bania, poinformował, iż tego właśnie dnia uprawomocniła się decyzja wojewody śląskiego o przekazaniu Po−
wiatowi Bieruńsko−Lędzińskiemu do zagospodarowania 4,6 ha terenu za budynkiem dawnej Dyrekcji KWK „Piast” przy ul. Lę−
dzińskiej 24. Zapoznał zebranych z projektem, na podstawie którego wojewoda podjął taką właśnie decyzję. Projekt ten przewi−
duje wybudowanie na wspomnianym terenie rodzinnych domów dziecka, domu seniora i domu samotnej matki, urządzenie par−
ku, ścieżki dydaktycznej, boisk do piłki nożnej i siatkówki, placu zabaw dla dzieci, placów do hippoterapii i dogoterapii czy na
ognisko, ale także adaptację istniejącej tam już hali pokopalnianej.

Marek Bania przedstawił powiatowy projekt...

...członkowie stowarzyszenia czekają na jego realizację.
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ZAPRASZA

Spotkanie z najmilszym ze świętych

Doroczne spotkanie mikołajkowe Lędziń−

skiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nie−

pełnosprawnych i Ich Rodzin kolejny raz od−

było się w restauracji „U Pinocego”. W nie−

dzielny wieczór, 6 grudnia, była ona wypeł−

niona niemal do ostatniego miejsca. Prze−

wodniczący Rady Miasta Piotr Gorzeń, czło−

nek Zarządu Powiatu Marek Bania i dyrek−

tor PCPR Lidia Żurek złożyli zarządowi

i członkom stowarzyszenia podziękowania

i serdeczne życzenia od władz miasta i po−

wiatu. Armin Meister przygotował pokaz kil−

kudziesięciu zdjęć obrazujących najważniej−

sze wydarzenia i działalność i LSNRONiIR. 

Święty Mikołaj rozdał aż 114 dużych pa−

czek ze słodyczami. Ponadto w loterii fanto−

wej dzieci i młodzież wygrały 70 zabawek,

ufundowanych przez Dom Dziecka im. Ojca

Pio w Mysłowicach oraz Lędzińską Federację

Przedsiębiorczych. Podczas poczęstunku

śpiewał zespół młodzieżowy „Stars Show”

prowadzony przez Franciszka Moskwę. /WM/ 

XVIII Finał WOŚP
Wielkimi krokami zbliża się

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy.

Lędziński – VII finał WOŚP odbędzie się

w niedzielę, 10 stycznia 2010 r. w Sali Wi−

dowiskowo−Kinowej „Piast”. Początek im−

prezy planowany jest na godzinę 15.00.

Oprócz zróżnicowanego programu artysty−

cznego, na uczestników imprezy czeka wiele

atrakcji. Zorganizowana zostanie zabawa „Nie

chybił – zawsze trafił”, w której każdy los wy−

grywa oraz sprzedaż przedmiotów ofiarowa−

nych na rzecz chorych dzieci. Na zakończenie

wieczoru zaplanowane są „Światełka do

nieba”. Szczegółowy program finału zamie−

szczony zostanie na plakatach w styczniu.

Osoby chcące wesprzeć wielko orkiestro−

we granie mogą się zgłosić osobiście do

sztabu WOŚP przy Powiatowym Zespole

Szkół w Lędzinach lub telefonicznie: 032

216 73 22. Współorganizatorem finału jest

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. /G/ 

Mikołaj
Mikołaja wszyscy znają,

bo prezenty od niego dostają.

Każdy go pozna po stroju czerwonym

i wielkim worze prezentami wypełnionym.

Ciastka i mleko, to jego symbole

i każdy je zostawia na kominku lub stole.

A gdy wczesnym rankiem

zmęczony do domu powraca,

siada i mówi: Skończona już praca.

Jego worek jest pusty,

tak, jak i roku poprzedniego.

W końcu może zjeść pyszne śniadanie

i poczekać do roku następnego,

by znów opuścić swą Mikołajową żonę

i uszczęśliwić grzeczne dzieci

prezentów spragnione.

Ryszard Lipiński

11−letni Rysiek jest uczniem kl. V b SP 

nr 1. Jest laureatem kilku konkursów dla

dzieci na najlepszy wiersz. Wiersz „Miko−

łaj” wygłosił podczas spotkania mikołajko−

wego LSNRONiIR, którego jest członkiem.

Prezent odbiera Armin Meister.
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