
Uroczyste obchody 75−lecia fun−
kcjonowania lędzińskiej „jedynki”,
w budynku oddanym do użytku
w 1939 roku, odbyły się w piątek 23
maja. Rozpoczęły się jubileuszo−
wym apelem na placu szkolnym,
który prowadziła Teresa Samulak,
dyrektor Szkoły Podstawowej z Od−
działami Integracyjnymi nr 1 im.
Karola Miarki, jak brzmi obecna
pełna nazwa placówki. Wzięła
w nim udział także liczna grupa
emerytowanych pracowników Je−
dynki.

Następnie uczestnicy apelu sfor−
mowali kolumnę marszową i udali
się do kościoła św. Anny na uroczy−
sta mszę dziękczynną. Uczestniczy−
li w niej również liczni wychowan−
kowie Jedynki oraz przedstawiciele
władz miasta i instytucji publi−
cznych. Wśród koncelebrantów był
ks. Stanisław Achtelik, absolwent
tej szkoły, a do mszy grał na orga−
nach Michał Brożek, nauczyciel
muzyki w Jedynce.

Zwieńczeniem uroczystych ob−
chodów była jubileuszowa gala zor−
ganizowana w sali Piast pod hasłem
„Całe życie jest szkołą”. Podobnie
jak poprzednie gale z okazji 60.
i 70−lecia SP 1 połączyła ona wszy−
stkie powojenne pokolenia tej pla−
cówki. Uczynili to przede wszy−
stkim młodzi szkolni artyści, w tym
zespół wokalny pod wodzą wspo−
mnianego M. Brożka, solistki i in−
strumentaliści, duet taneczny, ale
także znakomita para taneczna, Re−
migiusz Kula i Ola Dudek, absol−
wenci szkoły oraz prowadzący
część artystyczną uczniowie Karoli−

na i Maciek. Wszystkim wykonaw−
com i nauczycielom, pod których
kierunkiem przygotowano i prze−
prowadzono powyższe uroczystości
– Katarzynie Adamczyk, Beacie
Sielski, s. Anecie (Małgorzacie Fol−
kert), Michałowi Brożkowi i autoro−
wi pięknej dekoracji na scenie,
Przemysławowi Czerniakowi, po−
dziękowała w serdecznych słowach
dyr. T. Samulak. 

Burmistrz Wiesław Stambrowski,
przewodnicząca RM, Teresa Ciepły
i inny oficjalni goście złożyli na rę−
ce dyrektor szkoły gratulacje i ży−
czenia oraz bukiety kwiatów, po
czym dalsza część uroczystości
przybrała formę luźnego spotkania

przy kawie czy herbacie, w ramach
którego wspomnieniom dawnych
czasów szkolnych (zarówno nau−
czycielskich, jak i uczniowskich)
nie było końca.

Dodajmy, że społeczność Jedynki
pamiętała też o zmarłych w ostat−
nich latach byłych dyrektorach
i nauczycielach tej placówki na cze−
le z Sylwestrem Łakotą. W przed−
dzień powyższych uroczystości de−
legacja uczniów pod opieką nauczy−
cieli udała się na cmentarz parafial−
ny, by złożyć wiązanki kwiatów
i zapalić znicze na ich grobach. Ró−
wnież podczas apelu na placu szkol−
nym oraz w trakcie mszy św.
uczczono ich pamięć. Mirosław Leszczyk
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dużo zdrowia, radości, pomyślności w życiu osobistym
sukcesów wżyciu zawodowym, realizacji planów,
wytrwałości oraz pogody ducha
Życzą
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Chociaż polska frekwencja w wy−
borach do euro parlamentu należała
do najniższych we Wspólnocie, to
Lędziny wypadły słabo nawet na
krajowym tle. W Polsce wynosiła
ona 22,7%, a w Lędzinach zaledwie
20,7%. Trochę wstyd, bo cała reszta
powiatu była zdecydowanie powy−
żej tej średniej. W Bojszowach było
to aż 30 %, w Chełmie 27% – a ze
statystyk w całym regionie widać,
że na terenach zamieszkałych
w większości przez śląskich auto−
chtonów była ona zdecydowanie
wyższa. 

Zagłosowaliśmy też inaczej, niż
większość Górnego Śląska. Nasze
wyniki są podobne raczej do tych ze
znacznie bardziej prawicowego wo−
jewództwa małopolskiego. W skali
województwa PO bardzo wyraźnie,
bo dwunastoma procentami poko−

nało PiS (39,8 do 27,7%). Trzecią
siłą, tak jak w skali kraju było w wo−
jewództwie SLD (9,4%) a czwartą
Nowa Prawica (8,7%). Inne partie
nawet nie zbliżyły się do progu wy−
borczego. 

W Lędzinach było zupełnie
inaczej. Wygrało PiS (36,55%)
o ponad 5 procent pokonując PO
(31.03%), a trzecią siłą okazała
się u nas Nowa Prawica Janusza
Korwina−Mikkego, zdobywając
11,22%. SLD tylko 6,5%, nato−
miast piątą partią, która w Lędzi−
nach przekroczyła próg wyborczy
(5,71%) jest Solidarna Polska
Zbigniewa Ziobro. 

W świetle tych wyników Lędziny
są jedną z najbardziej prawicowych
gmin na Górnym Sląsku. A biorąc
pod uwagę frekwencję, jedną z naj−
mniej śląskich. 

Lędziny postawiły na PiS, Nową Prawicę i Ziobrę

Niska frekwencja

Niemal za każdym razem, gdy
w mieście odbywa się zbiórka od−
padów wielkogabarytowych – za−
czyna się awantura, że firma ich
nie odbiera. Gdyż jednemu nie
wzięła starych opon od traktora,
drugiemu okien po wymianie, trze−
ciemu gruzu i starych muszli klo−
zetowych. Tymczasem prawda jest
taka, że firma tego nie wzięła i nie
weźmie.

Odpady wielkogabarytowe są to
bowiem duże i związane z naszym
mieszkaniem odpady komunalne.
A więc stare meble, dywany, wózki
dziecięce, materace, pierzyny, ro−
wery itp. 

Nie jest zaś odpadami wielkoga−
barytowymi wszystko to, co pocho−
dzi z działalności gospodarczej albo
budowlanej, remontów. Nie będą
więc takimi odpadami koła traktora,
stary tłumik z mercedesa, czy rolni−
cze worki po kiszonkach (działal−
ność gospodarcza) ani też grzejniki,
umywalki, okna, wanny, płoty – bo
to są wszystko efekty remontu a nie
zużyte sprzęty domowe. 

Te odpady też odebrane zostaną
za darmo, ale dostarczyć je trzeba
samodzielnie do Punktu Selekty−
wnego Zbierania Odpadów Komu−
nalnych przy ul. Fredry 98. – Firma,
która ma z miastem podpisaną umo−
wę na odbieranie odpadów komu−
nalnych tego nie weźmie. Bo takie
przedmioty po prostu nie wchodzą
w zakres tej umowy – mówi wice−
burmistrz Marek Bania.

W „śmieciowej kwestii” wicebur−
mistrz zastanawia się jeszcze, co po−
cząć ze stawką opłaty za śmieci. Bo
w mieście, zwłaszcza na blokach,
ostatnio bardzo kuleje selektywna
zbiórka odpadów. Tymczasem na
wysypiskach te posegregowane są
przyjmowane znacznie taniej, niż
mieszane. – Gdy wyliczaliśmy
stawkę, zakładaliśmy, że segregacja
pójdzie dobrze. Teraz jednak wozi−
my na wysypisko niemal same od−
pady mieszane. Miasto sporo do te−
go dopłaca. Albo mieszkańcy znów
będą segregować, albo będziemy
niestety zmuszeni stawki podnieść –
mówi Marek Bania.

Nie wszystko co wielkie,
jest wielkogabarytowe

Jubileusz Jedynki – całe życie jest szkołą

Szykowano nas do tej sytuacji od da−
wna. Starosta zapowiadał zamknię−
cie na sześć tygodni Hołdunowskiej,
aby dokonać jej modernizacji. Prob−
lemem był objazd, przez dziurawe
Oficerską i Ułańską, ale jakoś mie−
liśmy to przecierpieć. Aby potem
mieć Hołdunowską szerszą i gładką
jak stół.

Bomba wybuchła jednak tuż po
12 maja, dniu zamknięcia ulicy
obok przejazdu kolejowego. Oka−
zało się bowiem, że nikt nie zabiera
się za remont środka jezdni, a jedy−
nie jej boki. Tak więc miejski ruch
z trudem posuwa się dziurawymi
Ułańską i Oficerską, a Hołdunow−
ska jest przejezdna ale zamknięta.

– Tuż przedtem starosta zape−
wniał na sesji mnie i radnych, że
ulica będzie korytowana na całej

szerokości, więc zamknięcie jest
niezbędne. Kiedy więc zobaczy−
łem, jak jest naprawdę, poczułem
się oszukany a na pewno wprowa−
dzony w błąd. I postanowiłem na−
tychmiast działać – mówi bur−
mistrz Wiesław Stambrowski.

Natychmiast też wysłał do staro−
sty pismo z kategorycznym żąda−
niem otwarcia ulicy Hołdunow−
skiej. Uzasadniając, że przecież od
wieczora do rana nie ma tu ża−
dnych prac, więc ruch może odby−
wać się normalnie, choć po nieco
węższej jezdni. Zaś w ciągu dnia
może być wahadłowy. – W pra−
cach na obrzeżach drogi to nie
przeszkadza, tak robi się przecież
wszędzie. Ja rozumiem, że starosta
dba o to, żeby się firmie dobrze
pracowało, ale ja z kolei mam obo−
wiązek dbać, żeby nam nie utrud−

niała życia bardziej, niż to konie−
czne – mówi burmistrz. 

Starosta Bernard Bednorz ustąpił
przed kategorycznym żądaniem, ale
za to zamknął dla ruchu ogólnego
Oficerską i Ułańską. Tłumacząc, że
jeśli są w tak złym stanie, jak twier−
dzą mieszkańcy oburzeni takim ob−
jazdem, to najpierw musi je wyre−
montować. Ale dla nas ważne jest,
że ruch jednak idzie Hołdunowską.

Chociaż oczywiście życie w tak
rozkopanym mieście, jak Lędziny
w tym roku, jest ciężkie. Starosta
zapewnia jednak, ze do końca lata
drogi powiatowe zostaną oddane
do użytku w dobrym stanie. Spó−
łka Partner zapewnia, że także
w tym roku zakończą się na dro−
gach gminnych remonty związane
z kanalizacją. Tyle wytrzymamy.
Ale nie dłużej.

Hołdunowska zamknięta na 6 tygodni – otwarta po 2 dniach

Burmistrz zareagował
błyskawicznie
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Członkowie Klubu Dawców Krwi
przy Stowarzyszeniu Powiatowy Ko−
mitet Obywatelski zostali uhonoro−
wani w piątkowe popołudnie, 9 maja,
w sali sesyjnej budynku starostwa po−
wiatowego w Bieruniu. Legitymacje
i odznaczenia Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi oraz okolicznościowe
dyplomy wręczał im wicestarosta
Henryk Barcik wraz z prezesem
wspomnianego stowarzyszenia Krzy−
sztofem Pawlasem, a także z Moniką
Lniak – dyrektor biura poselskiego
Ewy Kołodziej.

Odznaczenia III stopnia (za 5 li−
trów oddanej krwi przez kobiety
i 6 litrów przez mężczyzn) otrzyma−
li: Anna Świerc−Poprawska, Iwona
Pochopień, Tomasz Michalski, Jan
Lachor, Tomasz Jackowski, Adam
Mondry, Grzegorz Woźnica i Krzy−
sztof Pawlas. Odznaczenia II stopnia
(12 l. krwi): Jan Lachor, Tomasz Jac−
kowski, Włodzimierz Kłoda i Miro−
sław Steciuk, natomiast odznaczenia
I stopnia (18 l. krwi): Krzysztof Bie−
niek, Krzysztof Bortel, Mirosław
Steciuk i Ryszard Pawłowski.

Z kolei prezes SPKO, Krzysztof
Pawlas, wręczył dyplomy z podzię−
kowaniami dla starosty Bednorza
Bednorza (na ręce wicestarosty H.
Barcika), oraz dla poseł E. Koło−
dziej (na ręce dyrektor M. Lniak)
i osobiście prezesowi firmy EVEN−
EM sp. z o.o., Mariuszowi Kaletce

oraz zasłużonej działaczce KDK,
Małgorzacie Sobiech. Podziękował
też młodej lędziniance Paulinie Ku−
basiak za pomoc w przeprowadze−
niu tej uroczystości. 

Następnie w telegraficznym skró−
cie prezes Pawlas opowiedział hi−
storię stowarzyszenia. Poinformo−
wał też, iż w jego ramach Klubu
Dawców Krwi akcje krwiodawstwa
organizuje od 2009 roku i liczy ak−
tualnie 56 zdeklarowanych człon−
ków, w tym osoby spoza naszego
powiatu. Corocznie organizuje
sześć akcji krwiodawstwa (co osiem
tygodni), w ramach których zostaje
zebranych średnio około 80 litrów

krwi. Do tej pory najwięcej krwi, bo
około 53 litrów w ciągu 25 lat, od−
dał Janusz Sobiech z Lędzin. 

Prezes Pawlas podkreślił, iż
współpraca KHD z regionalną Sta−
cją Krwiodawstwa i Krwioleczni−
ctwa w Katowicach oraz z oddzia−
łem Polskiego Czerwonego Krzyża
w Bielsku Białej układa się wręcz
znakomicie. Nawiązując do ostat−
niej akcji krwiodawstwa, która zo−
stała zorganizowana 9 maja, poin−
formował, że kolejną zaplanowano
na 11 lipca, tradycyjnie przy budyn−
ku Powiatowego Centrum Społe−
czno−Gospodarczego w Lędzinach.

Mirosław Leszczyk

Odznaczenia dla honorowych
dawców krwi

Nagrodzona Iwona Pochopień. 

W szybkim tempie Plac Farski staje się nie tylko
głównym miejscem spotkań mieszkańców Lędzin, ale
także centrum szeroko rozumianego życia kulturalne−
go. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku sala audio−
wizualna na piętrze nowego budynku, która pełni też
funkcje sali koncertowej i sali konferencyjnej. Właś−
nie w tym pomieszczeniu po raz pierwszy odbyło się
jedno ze spotkań w ramach cyklu „Ludzie i ich pasje”,
od dłuższego czasu realizowanego przez Miejski
Ośrodek Kultury. Tym razem ze znanym podróżni−
kiem Bogdanem Zwolińskim, mieszkańcem Między−
rzecza w gminie Bojszowy, który w piątkowe popołu−
dnie, 24 kwietnia, wygłosił bardzo interesującą pre−
lekcję pt. „Opowieści afrykańskie. Kamerun i nie tyl−
ko”.

Trzeba od razu podkreślić, że podróżnik bardzo
szybko pobudził wyobraźnię licznie zgromadzonych
słuchaczy dzięki wzbogacaniu na bieżąco swojej opo−
wieści multimedialną prezentacją na dużym ekranie,
zdjęć dotyczących nie tylko krajobrazów czy okazów
przyrodniczych (flory i fauny), ale także w równym
stopniu scen z codziennego życia Kameruńczyków,
wykonanych podczas wyprawy do ich kraju w 2010
roku oraz przeróżnymi anegdotami i dykteryjkami. 

Ujmując rzecz w telegraficznym skrócie, dowiedzie−
liśmy się między innymi, że Kamerun, byłą afrykańską
kolonię francuską, zamieszkują aż w 53 procentach
katolicy. Obecnie jest tam najwięcej misjonarzy z Pol−
ski (około 100, między innymi siostry służebniczki
z Katowic Panewnik). Kilkuosobowa grupa podróżni−
ków z Bogdanem Zwolińskim w składzie zwiedziła
cały Kamerun, począwszy od Mount Cameroon (4
090 m n.p.m.), najwyższego szczytu w Afryce Zacho−
dniej aż po Jezioro Czad na północy. Byli zdziwieni
tym, że wejście na wspomnianą górę nie wymagało ża−
dnych specjalistycznych umiejętności, a jeszcze bar−
dziej tym, że na samym szczycie, położonym przecież
niemalże na samym Równiku, było dosyć zimno.
W trakcie wędrówki po tym kraju oglądali oni przeróż−
ne krajobrazy, w tym wysokogórskie i wyżynne, ale
także dżunglę równikową czy sawannę. 

Zapytany przez słuchaczy między innymi o to, co
to za krzyż nosi na szyi, odpowiedział – To jest Krzyż

Berberyjski będący dla mnie bardzo cenną pamiątką
z podróży po północno−zachodniej Afryce. Otrzyma−
łem go przed laty w podarunku od byłego bojownika
Frontu Polisario, walczącego z wojskami marokański−
mi o wolność Sahary Zachodniej, gdy mu powiedzia−
łem, że ongiś wspierałem tę ich walkę.

Mirosław Leszczyk

Bogdan Zwoliński opowiadał o Kamerunie

Spotkanie z podróżnikiem 

Staje się już tradycją, że od czasu do czasu dyrekcja

MOK−u wykorzystuje tego rodzaju spotkania do uroczystego

wręczania nagród i dyplomów laureatom różnych konkur−

sów organizowanych przez tę instytucję. Tym razem dyrek−

tor Joanna Figura uhonorowała laureatów dorocznego ot−

wartego konkursu plastycznego pt. „Tradycje śląskie wczo−

raj i dziś – śląskie kroszonki, stroik wielkanocny”. Wymień−

my tylko zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

W kategorii kroszonki:Jakub Krzemień z Przedszkola nr

1 w Lędzinach, Wiktor Palka z SP 3 Lędziny, Roksana Fel−

kel z SP 3 Lędziny i Patrycja Stolorz z Gimnazjum w Cheł−

mie Śl., natomiast w kategorii stroiki: Mateusz Sromek

z Przedszkola w Imielinie, Daria Polis z SP 1 Bieruń, Kami−

la Borkowska z SP 3 Lędziny i Izabela Stolorz z Gimnazjum

w Imielinie.

Lędziński piekarz i cukiernik An−
drzej Wanot został zaproszony na
XXI Wielką Galę Izby Rzemieślni−
czej oraz Małej i Średniej Przedsię−
biorczości w Katowicach, która od−
była się w sobotę, 10 maja, w sali
Akademii Muzycznej. W gali wzię−
ło udział wielu znakomitych gości,
a wśród nich między innymi wicep−
remier Elżbieta Bieńkowska i były
premier Jerzy Buzek. Podczas tej
uroczystości uhonorowano najlep−
szych przedsiębiorców w regionie
śląskim. 

Rzemieślnikiem Roku 2013 został
Bernard Hanusek, prowadzący Za−
kład Stolarski Usługowo−Produkcyj−
ny w Gliwicach, natomiast Andrzej
Wanot znalazł się wśród osób uho−
norowanych statuetką i dyplomem
„Firma z Jakością”. Wręczano też
statuetki „Firma z Przyszłością”,
„Wiarygodny Lider Biznesu” i sta−
tuetki specjalne, a także odznaczenia
państwowe i rzemieślnicze. W czę−
ści artystycznej zagrali na akordeo−
nach między innymi prezes zarządu
Izby i dawny jej szef – Jan Klimek
z Chełma Śląskiego – wraz ze zna−
nym artystą Marcinem Wyrostkiem.

Firma Piekarnia−Cukiernia Wa−
not w Lędzinach istnieje już co naj−
mniej od lat 80−tych XIX wieku. Za−
łożył ją Józef Wanot, przodek An−
drzeja, najpierw w nieistniejącym

już budynku na terenie klasztoru
sióstr boromeuszek. Obecnie mieści
się budynku przy ul. Lędzińskiej
153, który rodzina Wanotów wybu−
dowała po sprzedaniu części swojej
działki ówczesnemu ks. probo−
szczowi Karolowi Wrazidle na teren
przyszłego klasztoru. Do nowego
budynku Wanotowie wprowadzili
się wiosną 1905 roku, zachowując
ciągłość pracy piekarni. 

Andrzej Wanot od 1982 roku jest
mistrzem piekarnictwa, a od 1994
mistrzem cukiernictwa. W 1982 ro−
ku wstąpi do Cechu Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Tychach,
a trzy lata później został wybrany
przewodniczącym sekcji spożyw−
czej w tymże cechu i pełni ją do dzi−
siaj. Jest także członkiem komisji
egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieś−
lniczej w Katowicach. Przygotował
już mnóstwo uczniów do zawodu,
za co otrzymał Srebrną i Złotą Od−
znakę. Uhonorowano go również
Srebrnym i Złotym Medalem im.
Jana Kilińskiego. 

Wanot dba o dobrą jakość swoich
wyrobów, wybiera wyłącznie
sprawdzonych dostawców, i szczyci
się tym, że jako jeden z ostatnich
piekarzy do produkcji pieczywa
używa tylko tradycyjnych materia−
łów, bez środków konserwujących
i ulepszaczy. ml

Wanot z jakością

Tym razem miejskie obchody
69. rocznicy zwycięstwa nad hitle−
rowskimi Niemcami i zakończenia
II wojny światowej w Europie nie
rozpoczęły się przy Pomniku We−
teranów Powstań Śląskich, lecz
przed obeliskiem upamiętniającym
więźniów lędzińskiego podobozu
KL Auschwitz−Birkenau, usytuo−
wanym przy ul. Paderewskiego.

Przed południem, 8 maja, na
czele z prezesem Janem Michnia−
kiem zebrali się tu członkowie Ko−
ła Miejskiego Związku Kombatan−
tów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
w Lędzinach, w tym wdowy po
kombatantach, by w towarzystwie
burmistrza Wiesława Stambrow−
skiego oraz doradcy ds. wojsko−
wych, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej UM, Urszuli Po−
mietło−Rudol, naczelnika wydziału
edukacji i kultury UM, Krzysztofa
Bednarczyka i komendanta straży

miejskiej Jana Słoninki, złożyć bu−
kiet kwiatów i zapalić znicze. 

Następnie – przy wspomnianym
Pomniku – oddano hołd ofiarom,
ale także zwycięzcom II wojny
światowej. Po części oficjalnej
uroczystości burmistrz Stambrow−
ski zaprosił ich uczestników na ka−
wę i poczęstunek do restauracji
Bohema przy Placu Farskim.
Kombatanci nie kryli zadowolenia
z obecności na rocznicowych ob−
chodach przedstawicieli władz
miasta, ale jednocześnie podkreś−
lali, że byliby jeszcze bardziej usa−
tysfakcjonowali, gdyby były tu ra−
zem z nimi choćby najskromniej−
sze delegacje z lędzińskich placó−
wek oświatowo−wychowawczych
czy zakładów pracy i instytucji
miejskich. 

Dodajmy, że w tym roku nie peł−
niła nawet warty podczas tych uro−
czystości młodzież z Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach. ml

Kwiaty i znicze w 69. rocznicę zwycięstwa

Tym razem miejscowi strażacy
ochotnicy nie zorganizowali doro−
cznego spotkania z okazji Święte−
go Floriana (4 maja), patrona stra−
żaków, natomiast już w sobotnie
przedpołudnie, 3 maja, w kolejną
rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja, uczestniczyli oni w uro−
czystej mszy św. w zabytkowym
XVIII−wiecznym kościele św. Kle−
mensa. 

Na nabożeństwo przyjechali
trzema wozami bojowymi i do ko−
ścioła wkroczyli w zwartej kolum−
nie, na czele której kroczyły dwa
poczty sztandarowe: OSP Lędziny
i Kółka Rolniczego w Lędzinach.
Mszę św. w intencji lędzińskich
strażaków oraz ich rodzin odprawił
i okolicznościową homilię wygło−
sił tamtejszy proboszcz ks. Józef
Kracla. Do mszy grał na organach

i śpiewał Ryszard Madera. Wśród
gości honorowych znajdowali się
starosta bieruńsko−lędziński Ber−
nard Bednorz (zarazem prezes
ZOP ZOSP) i wiceburmistrz lę−
dziński Marek Bania. Po nabożeń−
stwie strażacy oraz ich goście,
a także ks. proboszcz J. Kracla po−
zowali do pamiątkowych wspól−
nych zdjęć na tle zabytkowego ko−
ścioła oraz wozów bojowych. ml

Obchody Dnia Strażaka
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Dyrektor szkoły Ewa Matusik
serdecznie powitała maturzystów,
którym życzyła też zdania egzami−
nów maturalnych i zrealizowania
dalszych planów życiowych. Na−
stępnie powitała ich wychowaw−
ców oraz gości. Również starosta
Bednorz pogratulował absolwen−
tom osiągniętych wyników i ży−
czył im pomyślnych egzaminów
maturalnych oraz wyboru najlep−
szej drogi życiowej. 

Ponadto absolwenci LO (klasy
mundurowe) otrzymali stosowne
certyfikaty, a maturzystom wyróż−
niającym się w działalności arty−
stycznej, prozdrowotnej i ekologi−
cznej wręczono stosowne dyplomy
i nagrody. W dalszej części akade−
mii szkolnej nagrody i dyplomy,
ufundowane przez wspomnianą
Radę Rodziców, otrzymali najlepsi
uczniowie poszczególnych klas
maturalnych. Wicestarosta Barcik
i dyrektor Matusik wręczyli ró−
wnież okolicznościowe dyplomy 
z gratulacjami ich rodzicom.

Z kolei składankę muzycznych
utworów anglojęzycznych wykona−
ła grupa uczniów, która zajęła III
miejscem w XIII edycji konkursu
językowego MishMash w Tychach.
Kabaret szkolny zaprezentował się
w zabawnym przedstawieniu pt.
„Bitwa pod Grunwaldem”, a następ−
nie Anna Herian recytowała wiersz,
zaś Karol Liszka zaśpiewał piosen−
kę Beatlesów pt. „Yesterday”,
akompaniując sobie na gitarze.

Sandra Stankiewicz i Aneta Zie−
lińska podziękowały, w imieniu
wszystkich maturzystów, najpierw
dyrekcji, a następnie wychowaw−
com, innym nauczycielom i pozo−
stałym pracownikom szkoły, ale
także swoim rodzicom oraz wła−
dzom powiatu i miasta za okazywa−
ne im poświęcenie, trud i wysiłek
oraz wszelką pomoc. Tradycyjne

„szczęśliwe” długopisy dla tegoro−
cznych absolwentów przekazali na
ręce ich wychowawców przedsta−
wiciele Samorządu Uczniowskiego.
Dodajmy, że akademię szkolną
przygotowały nauczycielki Beata
Skrzypczyk, Bożena Krzemień
i Katarzyna Korszorsz, a prowadzi−
li ją uczniowie Karolina Kotas i Da−
wid Muszyński. Mirosław Leszczyk

Uroczyście pożegnano 
maturzystów 
25 kwietnia w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego, czyli klas mundurowych: policyjnej, wojskowej i ochrony przeciwpożarowej oraz absolwen−
tówTechnikum im. A. Fabery, to jest klas: informatyczno−elektrycznej i ekonomiczno−logistycznej. Z zaproszenia na
akademię szkolną skorzystali miedzy innymi starosta Bernard Bednorz, wicestarosta Henryk Barcik, przewodniczą−
ca Rady Miasta Lędziny, Teresa Ciepły, wiceburmistrz Marek Bania, członek Zarządu Powiatu Łukasz Odelga (tak−
że radny powiatowy), radni powiatowi Urszula Myalska i Władysław Trzciński oraz przedstawiciele Komendy Po−
wiatowej Policji w Bieruniu, Komendy Miejskiej PSP w Tychach i Rady Rodziców przy PZS w Lędzinach.

Bernard Bednorz, w towarzystwie dyrektor Matusik, tradycyjne nagrody staro−

sty uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce przyznał: Pawłowi Pogo−

rzelskiemu (średnia ocen na świadectwie końcowym – 5,41), Katarzynie Szcze−

panek (5,20) i Danielowi Latosze (5,12).
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6 maja lędzinianka Monika Miś−
ka (z d. Urbańczyk)obchodziła 90−
lecie swoich urodzin w licznym
gronie rodzinnym. W południe od−
wiedzili ją burmistrz Wiesław
Stambrowski i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Renata Ścier−
ska. Złożyli oni Jubilatce urodzi−
nowe życzenia i gratulacje wraz
z pięknym bukietem kwiatów,
wręczyli też okolicznościowe pre−
zenty. W trakcie wizyty goście nie
kryli swego podziwu dla sprawno−
ści intelektualnej pani Moniki.
Rozmawiano na różne tematy,
w tym o przeżyciach Jubilatki, ale
także o współczesnych proble−
mach. 

Monika Miśka urodziła się
w Smardzowicach przy ul. Ułań−
skiej 24, w rodzinie rolniczej. Jej
rodzice, Agnieszka i Klemens Ur−
bańczykowie, prowadzili gospo−
darstwo rolne – obecnie gospoda−
rują tam Gabriela i Józef Habelo−
kowie. Miała pięcioro rodzeństwa,
dwie siostry i trzech braci. Żyje je−
szcze jej 89−letnia siostra Cecylia
(zamieszkała w Mysłowicach
Brzezince), która też była na uro−
dzinach pani Moniki.

Jubilatka do dzisiaj mieszka
w domu przy ul. Sobieskiego 5, do
którego wprowadziła się zaraz po
ślubie z lędzinianinem Pawłem
Miśką, którego udzielił im 11 li−
stopada 1946 roku w kościele św.
Anny ks. Jan Klyczka. Dom ten,
dosyć ciekawy, jeśli chodzi o for−
mę architektoniczną, wybudował
ojciec pana młodego, też Paweł
Miśka, rolnik z dziada pradziada.
Zmarł on w 1971 roku, wtedy to
gospodarstwo przejęli po nim
wspomniany syn Paweł z żoną
Moniką. Wcześniej pomagali oni
w jego prowadzeniu. Było to go−
spodarstwo wielokulturowe, upra−
wiano głównie zboże, buraki cu−
krowe i ziemniaki. Dzierżawiono
łąkę, dzięki czemu hodowano też

krowy, trzodę chlewną i owce, nie
brakowało w obejściu gospodar−
czym również drobiu, czyli kur,
kaczek i gęsi. Monika i Paweł
Miśkowie wychowali pięcioro
dzieci: Klemensa, Krystynę (oboje
już nie żyją), Annę, Józefa i Pio−
tra.

Mąż pani Moniki zmarł jednak
już w 1978 roku, po miesięcznej
chorobie, w wieku 67 lat. Gospo−
darstwo rolne i opiekę nad matką
przejął ich najmłodszy syn Piotr. –
Do 2010 roku, kiedy to złamałam
dosyć nieszczęśliwie nogę, cieszy−
łam się bardzo dobrym zdrowiem
– mówi Jubilatka. – Byłam duszą
oddana gospodarstwu rolnemu.
Rzadko kiedy opuszczałam Lędzi−
ny, zakupy zazwyczaj robiłam
w miejscowych sklepach, Co
niedzielę chodziłam też do kościo−
ła św. Anny, ale od czterech lat już
nie mogę, więc co sobotę odwie−
dza mnie któryś z naszych księży
– dopowiada.

Jej syn Piotr troskliwie opieku−
ję się matka, która nie potrafi sa−
modzielnie się poruszać po domu,
ale także samodzielnie się obsłu−
giwać. – Mama wymaga opieki
w zasadzie całą dobę, ponadto
trzy razy w tygodniu ma ćwicze−
nia z rehabilitantką. Niezmiennie
podziwiam jej dobre samopoczu−
cie i optymizm życiowy – pod−
kreśla.

Na placu za domem rośnie
ogromny dąb, mający podobno
ponad 135 lat. Jest niewiele młod−
szy od domu Jubilatki. Życzymy
Jej, żeby dożyła co najmniej ak−
tualnego wieku dębu!

Mirosław Leszczyk

Była duszą oddana gospodarstwu rolnemu

90 lat Moniki Miśki

Najlepsi 
absolwenci 
wystąp

16 czerwca 2014 r. o godz. 16.00
w sali widowiskowo−kinowej
„Piast” odbędzie się spotkanie
władz miasta z najlepszymi absol−
wentami lędzińskich szkół, ich ro−
dzicami i wychowawcami. 

W ramach spotkania uczestni−
kom zostaną wręczone nagrody
Burmistrza Miasta za osiągnięte
wyniki w nauce. W części artysty−
cznej uroczystości wystąpią ucz−
niowie Szkoły Podstawowej z Od−
działami Integracyjnymi nr 1 im.
Karola Miarki w Lędzinach,
prezentując fragmenty swojego
koncertu przygotowanego na tego−
roczny Jubileusz 75−lecia szkoły.
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W niedzielne popołudnie i wieczór, 18
maja, na Placu Farskim mogliśmy
uczestniczyć w kolejnej dużej i zorga−
nizowanej z rozmachem imprezie,
tym razem mającej charakter wyda−
rzenia kulturalno−charytatywnego.
Przyświecał jej szczytny cel – zbiórka
pieniędzy na operację przeszczepu
płuc u chorego na mukowiscydozę 18−
letniego Jacka Janiela z Goławca. 

Przypomnijmy: W grudniu ubieg−
łego roku grupa przyjaciół Jacka roz−
poczęła akcję pomocy mu w powro−
cie do zdrowia, a właściwie w po−
wrocie do normalnego życia. Średnia
życia osób w naszym kraju chorych
na tę rzadką chorobę płuc, to jedynie
21 lat. Trwa więc dosłownie wyścig
z czasem, by zdążyć uzbierać około
350 tys. zł potrzebnych na wykona−
nie wspomnianego przeszczepu, za−
nim nie będzie za późno! Stąd kolej−
ne oddolne (organizowane przez
młodzież) akcje w postaci charytaty−
wnych koncertów, zbiórek pieniędzy
do puszek, wpłat na konto, audycji
radiowych i telewizyjnych itp.

18 maja przez Plac Farski prze−
winęło się, szacunkowo licząc, co
najmniej dwa tysiące osób. Przez
blisko sześć godzin strawę duchową
zapewniły im występy i koncerty lę−
dzińskich oraz okolicznych mło−
dych artystów, głównie wokalistów
i instrumentalistów, ale także tance−
rzy i kabareciarzy. Na scenie plene−
rowej pod zadaszeniem dla Jacka
zagrali i zaśpiewali kolejno: duet Ja−
cek Dawid i Jerzy Frank, solista Łu−
kasz Kostka, duet Julia i Zuzia Czu−
dajówny, DenyTecław z zespołem
Sunlights, grupa dzieci z Akademii
Suzuki w Tychach oraz gwiazda im−
prezy – zespół MC Polo, który mię−
dzy innymi zaprezentował znany
przebój „Szalona Ruda”. W mię−
dzyczasie wystąpiły zespoły kabare−
towe „Dzikie Krety” i „Fantom”,
grupy taneczne „Ingenio”, „No Na−
me” i „Unique”, a także młodzi ar−
tyści z Zespołu Szkół w Goławcu.
Wystąpił też sam Jacek Janiel, który
wykonał swoje utwory hiphopowe.

W przerwach pomiędzy występa−
mi na scenie konferansjerzy Krzy−

sztof Simonicz i Radosław Myszka
prowadzili licytacje różnych podaro−
wanych przedmiotów. Jeden z tor−
tów, który wypiekła i ofiarowała lę−
dzinianka Katarzyna Manzel, wyli−
cytowała za 200 zł chełmianka Jolan−
ta Sajdok wraz z mężem Andrzejem. 

– Mamy tym większą satysfakcję,
gdyż jestem chrzestną Jacka i zjemy
ten tort wspólnie z nim oraz jego
mamą i tatą – cieszyła się pani Jo−
lanta. 

Pod koniec imprezy odbyło się lo−
sowanie loterii fantowej. Najbar−
dziej cieszyła się Agnieszka Prause
z Goławca, gdyż przypadła jej głó−
wna nagroda w postaci 4−dniowej
wycieczki do Pragi i Wiednia, ufun−
dowana wspólnie przez Dorotę Ja−
cyniak, firmę Freitag Żołna oraz
Katarzynę Czarnynogę.

Imprezę tę, zorganizowaną pod
egidą Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach oraz Stowarzyszenia
Młodzi Aktywni, zabezpieczali
między innymi lędzińscy strażacy,
którzy zademonstrowali też na sce−
nie jeden z przykładów swojej
sprawności bojowej. W przygoto−
wanie i przeprowadzenie imprezy
zaangażowało się aż około 100 wo−
lontariuszy, przede wszystkim z lę−
dzińskich i okolicznych szkół po−
nadpodstawowych. W rolę głó−
wnych organizatorów tej kolejnej
akcji na rzecz Jacka Janiela wcieli−
li się, jak zwykle, jego przyjaciele,
bracia Marcin i Paweł Majerowie
z Górek, tym razem wspomagani
przez Marię Urbańczyk i Tatianę
Żymłę. 

Mirosław Leszczyk

My to wszystko robimy dla Jacka

Nie śpią, tylko pomagają
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Plac Farski tak naprawdę zaczął żyć
dopiero w kwietniu, miesiąc temu,
a już widać, jak ważnym staje się
miejscem dla miasta. Niemal każde−
go tygodnia coś się tam dzieje. Raz
są to rzeczy oficjalne, jak jubileusz
Polski w Unii; innym razem niby
prywatne, ale pokazujące, czym jest
naprawdę społeczeństwo obywatel−
skie, aktywne. Lekcję tego dali nam
młodzi ludzie, kwestując na Placu,
podczas zorganizowanej przez siebie
imprezy dla ciężko chorego kolegi,
Jacka. 

Jeszcze innym razem impreza
na Placu ma wymiar iście prywat−
ny, jak niezwykły ślub mysłowic−
kiej pary. No, ale przecież gdyby
Placu nie było, to pewnie swój po−
mysł pojechaliby realizować gdzie
indziej. Teraz przyjechali do nas,
i być może zapoczątkowali piękną
tradycję. Bo kto wie, może zwy−
czaj zawierania ślubów na wol−
nym powietrzu się przyjmie,
i z całego Śląska (oraz Małopol−
ski) będą do nas przyjeżdżać mło−
dzi ludzie, by tutaj powiedzieć so−
bie „tak”. Każdej takiej parze Lę−
dziny kojarzyć się będą dobrze,
każda taka para stanie się naszym
ambasadorem.

Ale gdy imprezy nie ma, Plac też
przynosi nam splendor. Jeśli lę−
dzińscy goście – jak chociażby ci
z Klubu Tygodnika Powszechnego
– chcą się fotografować koło na−
szego dzwonu, to widać nareszcie
Lędziny dorobiły się czegoś, co
dla przyjezdnych jest atrakcją.

A i dla miejscowych też, bo nare−
szcie mamy placyk, na który jeśli
pójdzie się w niedzielne popołudnie,

to wiadomo, ze spotka się grupki lu−
dzi na kawie, na piwie, na obiedzie,
na lodach. Dzieci się bawiące, mu−
zykę grającą. Miasto, a nie senna
górnicza osada. Ten Plac stał się
prawdziwym kawałkiem miasta
w Lędzinach. A chyba nawet w ca−
łym powiecie, bo w Bieruniu takie−
go miejsca nie ma. W pozostałych
gminach powiatu tym bardziej. Tak
więc: niech żyje Farski Plac!

10−lecie przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej lędzinianie tłum−
nie świętowali na niedawno odda−
nym otwartym Placu Farskim.
W piątkowe popołudnie, 9 maja,
w ramach Dni Otwartych Funduszy
Europejskich, odbył się tu Piknik
Europejski. Głównym organizato−
rem tej bardzo udanej imprezy był
Miejski Ośrodek Kultury we współ−
pracy z lędzińskimi przedszkolami
i szkołami oraz firmą Partner, nato−
miast głównym sponsorem Regio−
nalny Ośrodek Europejskiego Fun−
duszu Społecznego w Katowicach. 

Przedstawiciele ROEFS, Monika
Czuma i Ireneusz Tomeczek, zorga−
nizowali swoje stoisko na balkonie
budynku. Na scenie plenerowej pod
hasłem „Być tolerancyjnym” zapre−
zentowały się grupy taneczne, wo−
kalne i instrumentalne z poszczegól−
nych placówek oświatowych. Pro−
gram artystyczny tych grup nawią−
zywał do tradycji, kultury i sztuki
różnych krajów Unii Europejskiej.
Pomiędzy ich występami wręczano
nagrody laureatom konkursów dla
dzieci, w tym literackiego „Dzieci
dzieciom – bajki dla dzieci” i kon−
kursu wiedzy o UE. Częstowano też
widzów wielkim urodzinowym tor−
tem ufundowanym przez firmę Par−
tner. 

Na koniec imprezy w sali audio−
wizualnej Zespół Kameralistów

Miasta Lędziny „Pro Arte et Musi−
ca” pod dyrekcją Marii Zuber, za−
prezentował się w repertuarze będą−
cym muzyczną podróżą po krajach
unijnych. Solistkami w koncercie
były Jadwiga Lis i Barbara Pajonk.
Zestaw wielojęzycznych pieśni sta−
nowił główne założenie koncertu,
ale zakończono go wiązanką trady−
cyjnych śląskich pieśni. Na bis wraz
z widownią odśpiewano m.in. „Za−
chodzi słoneczko”. Kameraliści
swym śpiewem kolejny raz oczaro−
wali lędzińską publiczność. Nieba−
wem „Pro Arte et Musica” będzie
reprezentował Miejski Ośrodek Kul−
tury, a tym samym nasze miasto w
Barczewie, na Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Fe−
liksa Nowowiejskiego. Oby tak sa−
mo oczarowali tamtejsze jury.

Kameralistów poprzedziło bardzo
interesujące godzinne przedstawie−
nie „Od tradycji do współczesno−
ści”, zagrane przez grupę teatralno−
muzyczną „Promedia Sim” z Bieru−
nia pod kierunkiem Michała Sabata
na środku ryneczku. W trakcie trwa−
nia imprezy na plenerowej scenie
prezentowały się natomiast wszy−
stkie lędzińskie placówki edukacyj−
ne. Jako pierwsze zaprezentowały
się dzieciaki z Miejskiego Przed−
szkola z oddz. Integracyjnymi nr
2 w Lędzinach, po nich kolejne
przedszkolaki z Miejskiego Przed−

szkola z oddz. Integracyjnymi nr
1 w Lędzinach, a w kolejności
szkoły:’ Szkoła Podstawowa nr
3 w Lędzinach, Szkoła Podstawowa
z oddz. Integracyjnymi nr 1 w Lę−
dzinach, Gimnazjum nr 1w Lędzi−
nach, Zespół Szkół w Goławcu,
oraz Gimnazjum z oddz. Integracyj−
nymi nr 2 w Lędzinach. Dzieci
i młodzież umilali czas publiczności
śpiewem i tańcem. Poza tym na te−
renie Placu Farskiego wszystkie
placówki oświatowe, przygotowały
stoiska prezentujące pracę placówki
dzięki pozyskanym środkom z Fun−
duszu Unii Europejskiej. Ponadto
w sali audiowizualnej, przez cały
czas trwania imprezy odbywały się
multimedialne prezentacje szkół
i przedszkoli

W trakcie powyższego Pikniku
Europejskiego można było korzy−
stać z małej gastronomii, oglądać
stoiska promocyjne poszczególnych
placówek oświatowych, a w sali au−
diowizualnej ich multimedialne pre−
zentacje. Pielęgniarki z MZOZ−u
nieodpłatnie wykonywały wszy−
stkim chętnym pomiary ciśnienia
i cukru z krwi, grupa „Kolorado”
prowadziła animacje dla najmłod−
szych, dzieci z korzystały też do
woli z dmuchańców i kul wodnych,
podziwiano również popisy szczud−
larzy ze wspomnianej grupy Micha−
ła Sabata. Mirosław Leszczyk, BŻ

Urodziny UE 

Niech żyje Plac
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Tort dla chełmianki Jolanty Sajdok.
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Czytelnicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lędzinach mieli
przyjemność spotkać się z kolejną
autorką książek. W czwartkowy
wieczór, 24 kwietnia, gościła u nas
pisarka Monika A. Oleksa z Lubli−
na. Jest ona, jak sama pisze o so−
bie: „marzycielką z duszą wrażli−
wą i otwartą na drugiego człowie−
ka”, czego w pełni dowiodła pod−
czas spotkania. 

Urodziła się w 1972 roku w Lub−
linie, gdzie nadal mieszka i z któ−
rym czuje się bardzo związana. Ma
męża Marcina oraz dwóch synów,
Michała i Miłosza, uczy w szkole
języka angielskiego. Pisanie było
jej pasją od dziecka. Zadebiutowa−
ła w 2002 roku zbiorem opowia−
dań pt. „Uśmiech Mima”. W 2011
roku ukazała się jej pierwsza po−
wieść pt. „Miłość w kasztanie za−
klęta”. Kolejna jej powieść nosi ty−
tuł „W cieniu miłości” – obydwie
są dostępne w naszej MBP. 

Inspiracji twórczej szuka często
w ukochanych nadmorskich Dąb−
kach i w Nałęczowie. Monika
Oleksa opowiadała o tym, jak po−
wstają jej powieści, kto jest ich
pierwszym recenzentem, skąd
czerpie pomysły i na kim wzoruje
bohaterów tych książek. Na prośbę

pisarki bibliotekarka Agnieszka
Kucharczyk odczytała fragment jej
nowej książki pt.”Samotność ma
Twoje imię”, która ma ukazać się
już latem br. 

Wywiązała się potem długa
i prowadzona w serdecznej atmos−
ferze rozmowa pomiędzy pisarką
a słuchaczami, między innymi
o zbiorze jej opowiadań, prowa−
dzonym przez nią blogu (Magia li−
ter, czar słów). Zwierzyła się im,
że czyta przede wszystkim literatu−
rę polską, bo jest po prostu wspa−
niała. Najważniejsze są dla niej ję−
zyk książki oraz odczucia i reakcje
jej bohaterów.

Z ogromna cierpliwością wpisy−
wała też obszerne dedykacje
w książkach jej autorstwa, każda
inna dla poszczególnych czytelni−
czek. Wśród około 25 uczestników
powyższego spotkania, było tylko
dwóch mężczyzn, co wymownie
świadczy o tematyce wspomnia−
nych powieści. Dodajmy, że jego
inicjatorką była czytelniczka lę−
dzińskiej MBP, Gabriela Kotas
z Mysłowic, prywatnie przyjaciół−
ka pisarki. Dzień wcześniej Moni−
ka A. Oleksa gościła w Bibliotece
Miejskiej w Imielinie.

Mirosław Leszczyk

Spotkanie z lubelską pisarką
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Po raz pierwszy doroczna im−
preza Blues Kwiecień Granie, or−
ganizowana przez Miejski Ośro−
dek Kultury, nie odbyła się w sali
widowiskowo−kinowej Piast, lecz
na niedawno oficjalnie otwartym
Placu Farskim. Miała ona tym ra−
zem charakter imprezy plenero−
wej, jako że zespoły muzyczne
koncertowały na scenie otwartej,
znajdującej się w południowej
części placu. 

Najpierw wystąpiła dobrze już
znana w Lędzinach kapela mło−
dzieżowa „Mantra”, mająca
w swoim repertuarze także tran−
skrypcje dawnych utworów, której
solistą jest charyzmatyczny już
Krzysztof Szymaszek z Bierunia
Nowego. Ich występ spodobał się

szczególnie młodzieżowej części
słuchaczy, lubiącej bardziej dyna−
miczną i ekspresyjną muzykę. 

Kolejni wykonawcy, grupa
„Bieruń Blues Band”, tworzy mu−
zykę o trochę innym charakterze,
w tym covery znanych standar−
dów bluesowych. Zaprezentowała
też własne kompozycje wykony−
wane w mowie śląskiej. Koncert
tej kapeli bardziej trafił do prze−
konania starszej części widowni
oraz do miłośników śląskości. 

– A mnie podobały się obydwa
występy, chociaż z nieco różnych
powodów – zwierzył się bierunia−
nin Lech Gawin. Powyższe zespo−
ły zapowiadała osobiście i serde−
cznie im dziękowała dyrektor
MOK−u, Joanna Figura.

Blues granie 

Mantra dała Czadu
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W sobotnie popołudnie, 26
kwietnia, o godz. 14−ej, odbyło się
kolejne spotkanie członków i sym−
patyków Klubu Tygodnika Po−
wszechnego w Powiecie Bieruń−
sko−Lędzińskim, tym razem w sali
audiowizualnej budynku przy Pla−
cu Farskim w Lędzinach. Gości−
liśmy Marcina Perę z Poznania,
głównego koordynatora Klubów
„Tygodnika Powszechnego” oraz
ks. prof. Andrzeja Perzyńskiego
z Łodzi, pomysłodawcę i założy−
ciela pierwszego takiego klubu. 

Zabawili oni u nas ponad godzi−
nę, będąc w drodze na spotkanie
w Krakowie. Rozmawiano z nimi
na różne tematy organizacyjne, ale
przede wszystkim lędzinianie pro−
sili ich o podzielenie się swoimi
doświadczeniami w prowadzeniu
klubów, o udzielenie pożyte−
cznych rad oraz by opowiedzieli
o przebiegu i rezultatach spotkania
przedstawicieli KTP, które odbyło
się 22 lutego w Warszawie,
a w którym nie uczestniczył nikt
z naszego klubu. 

W spotkaniu, które prowadził
koordynator klubu, Mirosław Le−
szczyk, wzięło udział 14 osób.
Dyskutowano też o funkcjonowa−
niu idei Kościoła otwartego w na−
szym kraju, działaniach na rzecz
ekumenizmu, tolerancji religijnej
itp. Po oficjalnym zamknięciu

spotkania niektórzy ze słuchaczy
wdali się jeszcze w indywidualne
rozmowy z ks. prof. A. Perzyń−
skim bądź M. Perą, a potem pozo−
wali z nimi do wspólnych zdjęć
na Placu Farskim, który gościom
bardzo przypadł do gustu. 

ml

Spotkanie Klubu Tygodnika Powszechnego

Czy Tygodnik Powszechny jest dla młodych?

W piątek, 13 czerwca, o godz. 18−ej, w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Lędzinach, odbędzie się kolejne spotkanie otwarte Klubu Tygodnika Powsze−

chnego w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim, tym razem z redaktorami „Tygodnika

Powszechnego”, Błażejem Strzelczykiem i Patrykiem Stanikiem. Zaproponowali

oni następujący temat spotkania:„Czy Tygodnik Powszechny jest dla młodych?”.

Do udziału w nim zapraszamy nie tylko członków i sympatyków naszego KTP, ale

wszystkich zainteresowanych tym tematem oraz ideami Kościoła otwartego,

ekumenizmu, tolerancji światopoglądowej itp.

Goście, którzy przybywają do Lędzin, gratulują tutejszym organizacjom takiego
miejsca do spotkań. Nie inaczej było tym razem.

Majestatycznie obeszli fontannę i skierowali się na
scenę pod zadaszeniem, usytuowaną w południowej
części ryneczku, gdzie zajęli przygotowane dla nich
krzesła. Jeszcze goście nie zdążyli ochłonąć z wrażeń,
a już zegar na wieży wybił godzinę 11. i kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach, Renata Ścier−
ska, rozpoczęła ceremonię ślubną, ażeby związać węz−
łem małżeńskim dwojga mysłowiczan, Katarzynę Chy−
rek i Jarosława Mydłowskiego. Uroczystość ta, choć na
wolnym powietrzu, odbyła się z zachowaniem wszel−
kich wymaganych prawem formuł oraz praktykowa−
nych zwyczajów i obyczajów, w atmosferze pełnej po−
wagi i godności, w obecności godła państwowego. 

Na wstępie udzielająca ślubu poinformowała zgro−
madzonych, że data nie jest przypadkowa, gdyż nawią−
zuje do obchodzonego dwa dni wcześniej Dnia Biblio−
tekarza. Została zaplanowana zgodnie z życzeniem Pań−
stwa Młodych, jako że oboje kochają książki, a pani Ka−
tarzyna jest z zawodu bibliotekarką. Następnie skorzy−
stała z okazji, by przybliżyć zgromadzonym tu gościom
z całej Polski (na przykład z Krakowa, Poznania czy
Częstochowy) genezę i przebieg budowy Placu Farskie−
go, mającego stanowić rewitalizację historycznego cen−

trum Lędzin, oczywiście w nowym kształcie, dostoso−
wanym do nowych potrzeb i oczekiwań. Poinformowa−
ła również, iż inwestycja została w 85 % pokryta ze
środków unijnych. Z dumą podkreśliła, że na tym ryne−
czku został zainstalowany historyczny, chociaż nie−
czynny, bo pęknięty już dzwon, odlany z brązu około
1540 roku, będący jednym z najstarszych tego rodzaju
zabytków na Górnym Śląsku. 

W dalszej części uroczystości nowożeńcy, przy
dźwiękach dostojnego marsza weselnego Mendelssoh−
na i nastrojowego Ave Maria Schuberta powtórzyli za
kierownik R. Ścierską słowa przysięgi małżeńskiej, na−
łożyli sobie nawzajem na serdeczne palce obrączki ślub−
ne i w świetle prawa stali się już żoną i mężem. Następ−
nie oni, a potem świadkowie ślubu w osobach Aliny
Cieśli i Krzysztofa Parczyńskiego, podpisali protokół
ceremonii ślubnej. Wysłuchano jeszcze bardzo liryczne−
go wiersza Bolesław Leśmiana pt. „Ty przychodzisz jak
noc majowa” w interpretacji kierownik R. Ścierskiej,
kończącego się wymownymi słowami „Kocham Cię”,
które już domyślnie dopowiedział pan Jarosław w stro−
nę pani Katarzyny. 

Ich zaślubiny powitali goście weselni najpierw burzli−
wymi oklaskami, a następnie wzniesieniem toastu lam−
pką szampana „Za zdrowie Młodej Pary”. Potem skła−
dali im serdeczne gratulacje i życzenia, wręczali prezen−
ty ślubne i pozowali z nimi do wspólnych fotografii.
Zwieńczeniem całej tej uroczystości był obiad weselny
w stylowej restauracji Bohema przy tymże Placu Far−
skim.

Reasumując, można z całą odpowiedzialnością za
słowa stwierdzić, że było to wydarzenie o charakterze
historycznym, i to co najmniej z dwóch względów. Po
raz pierwszy na Placu Farskim (a może i nawet w całych
Lędzinach) odbyła się plenerowa ceremonia ślubna.
Prawdopodobnieteż po raz pierwszy być może w Lędzi−
nach nowożeńcy wystąpili nie w zwyczajowych stro−
jach ślubnych (biała suknia i garnitur), ani nie w ludo−
wych (śląskich), ale historycznych strojach mieszczań−
skich. Dodajmy, że tymi nowożeńcami byli mieszkańcy
sąsiedniego miasta – Mysłowic. Może ktoś z młodych
lędzinian pójdzie w ich ślady?  Mirosław Leszczyk

Pierwszy ślub 
W sobotnie przedpołudnie, 10 maja, Plac Farski był, po raz pierwszy w swej krótkiej historii, świadkiem niezmier−
nie rzadkiej uroczystości – ślubu plenerowego. Pośrodku ryneczku, w oczekiwaniu na Państwa Młodych, rozsiadło
się na drewnianych ławach blisko 40 osób. Tuż przed godziną 11. zajechał na plac, ku zaskoczeniu zgromadzonych,
kultowy stary samochód osobowy Land Rover Defender, z którego najpierw wysiadł Pan Młody, by pomóc wysiąść
też Pannie Młodej. Oboje byli w strojach historycznych (mieszczańskich z przełomu XVIII i XIX wieku) czym je−
szcze bardziej zaskoczyli gości weselnych. 
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9 maja, w nawiązaniu do obcho−
dów 10. rocznicy przystąpienia Pol−
ski do Unii Europejskiej, odbyły się
w MBP otwarte zajęcia plastyczne
dla dzieci, w ramach których pod
kierunkiem dyrektor Joanny Wicik,
Agnieszki Kucharczyk i Elżbiety
Ostrowskiej (bibliotekarki z SP
3 Lędziny) i z pomocą niektórych
rodziców, techniką dowolną wyko−
nywano flagi państw należących do
UE oraz „eurobryle”. Flagi i „unij−
ne” okulary obnoszono potem po
Placu Farskim w trakcie popołu−
dniowego Pikniku Europejskiego. 

Sobota, 10 maja, upłynęła w MBP
w rodzinnej atmosferze. Na war−
sztaty literacko−plastyczne dzieci
przyszły tu ze swoim rodzeństwem,
rodzicami, a nawet z babciami czy
dziadkami. Odbywały się one pod
kierunkiem wspomnianych pań bib−
liotekarek, J. Wicik i A. Kuchare−
wicz, z pomocą Joanny Urbańczyk
i Moniki Chrobok. Czytano sobie
nawzajem bajki i inne utwory lite−
rackie. W przerwach bawiono się
przy dźwiękach muzyki sprzed lat,
a maluszki poznały bajkę swoich ro−
dziców „Kaczka dziwaczka” i pio−
senkę „Witajcie w naszej bajce”.
W plastycznej części warsztatów
dzieci wykonywały książeczki, któ−
re własnoręcznie ozdobiły. 

14 maja gościł w MBP znany pi−
sarz, historyk i publicysta Marek
Szołtysek. Jego spotkanie z czytel−
nikami pod hasłem „Nie usztywnio−
ne tytułem” miało swobodny cha−
rakter, ze sporym współudziałem
słuchaczy. Przeważającą część spot−
kania autor poświęcił analizie po−
szczególnych wierszy Juliana Tuwi−
ma, które z okazji ogłoszonego
przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
2013 roku Rokiem Juliana Tuwima
przetłumaczył na ślůnsko godka na
potrzeby gdańskiego wydawnictwa
„Oskar”.

Szołtysek opowiedział także, jak
powstają jego książki, od pomysłu
aż po ich dystrybucję. Zwierzył się
też jakie ma plany pisarskie na przy−
szłość. Przyznał, że na rynku wyda−

wniczym jest duża konkurencja, bo
chociaż w Polsce coraz to mniej lu−
dzi czyta książki, to coraz więcej
osób je pisze. Na bieżąco urozmaicał
wypowiedzi czytaniem fragmentów
swoich książek, w tym „Biblii Śląza−
ka” i „Ewangelii po śląsku”. 

Wręcz do łez rozśmieszał słucha−
czy czytaniem najnowszych swoich
tłumaczeń wierszy Juliana Tuwima
na godkę śląską. – My też ocieraliś−
my łzy z policzków, ale nie z pła−
czu, tylko z rozbawienia – zwierza−
ją się małżonkowie Małgorzata i Ja−
cek Bajerowscy. −Szkoda tylko, że
na spotkaniu tym, nie było w ogóle
młodzieży. Czyżby młode pokole−
nia lędzinian nie czuło już śląskich
„klimatów” – pytają. Jesienią Marek
Szołtysek chciałby wydać swoje tłu−
maczenia wierszy Jana Brzechwy
na tę godkę. Mamy nadzieję, że bę−
dą równie udane!

Następnego dnia z czytelnikami
MBP spotkał się dziennikarz Jan
Mazurkiewicz. Tym razem pod has−
łem „Czytam, żeby żyć”. Z braku
miejsca na dłuższą relację zaprezen−
tuję tylko fragmenty bardzo cieka−
wej wypowiedzi jednej z czytelni−
czek, Justyny Januszewskiej.− Co
prawda opowieści prelegenta nie by−
ły bajkami z tysiąca i jednej nocy,
ale były od nich lepsze, bo prawdzi−
we, z życia wzięte. Mówił on nam
o twórcach budujących swój war−
sztat pisarski na totalnej fikcji, o pi−
sarzach, dla których światem rzeczy−

wistym był ten na papierze, a praw−
dziwymi ludźmi – ci stworzeni przez
nich na kartach książek, wreszcie
o ludziach spędzających każdą wol−
ną chwilę z nosem w książce i dla
których życie polegało na czytaniu,
a czytanie stanowiło dla nich sens
życia. Dzięki temu wielcy pisarze
stają się nam bliżsi, bo dostrzegamy
w nich zwykłych ludzi, z wadami
i słabościami. Prelegent odniósł się
też do współczesności. Dzisiaj każ−
dy może napisać książkę o wszy−
stkim, albo o niczym. Coraz trudniej
więc dostrzec złote ziarna prawdzi−
wej literatury pośród bylejakości,
tym większa będzie nasza radość ze
znalezienia mądrej i godnej polece−
nia innym do czytania książki –prze−
wodniczki.

Jeszcze w ramach obchodów Ty−
godnia Bibliotek, chociaż działo się
to już 16 maja, odwiedziło MBP łą−
cznie 35 podopiecznych Warszta−
tów Terapii Zajęciowej z Ośrodka
Błogosławiona Karolina w Lędzi−
nach, wraz ze swoimi opiekunami.
Zajęcia z nimi odbyły się w dwóch
grupach pod kierunkiem biblioteka−
rek Reginy Białoń i Agnieszki Ku−
charczyk, a dotyczyły głównie dzia−
łalności biblioteki miejskiej oraz
śląskich zwyczajów i obyczajów.
Następnie podopieczni WTZ zwie−
dzili wnętrze MBP i w podzięce za
serdeczną gościnę wykonali dla go−
spodarzy prace plastyczne.

Mirosław Leszczyk

Bogaty program Tygodnia Bibliotek

Czytanie łączy pokolenia
Bogaty i urozmaicony program miały obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w dniach od 8 do 15 maja
pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Już 8 maja gościła tu
grupa przedszkolnych Smerfów pod opieką Renaty Iwan i Teresy Musiał. Zajęcia z nimi przeprowadziła bibliote−
karka Agnieszka Kucharczyk. Dzieci najpierw wysłuchały prelekcji o książce, jej historii i ozdobnikach, a następ−
nie wykonały swoje ozdobne inicjały. 

W sobotę 10 kwietnia 2014 roku Te−
renowa Grupa Emerytów i Renci−
stów Związku Zawodowego Górni−
ków w Polsce przy KWK „Ziemo−
wit” w Lędzinach wybrała się na wy−
cieczkę, tym razem zwiedzać wybra−
ne ważne miejsca związane
z dawnym Pszczyńskim Wolnym
Państwem Stanowym, zwanym też
potocznie Księstwem Pszczyńskim.

Podopieczni Mirosława Bartla,
z pochodzącym spod Lwowa prze−
wodnikiem Marianem Klingerem,
rozpoczęli wycieczkę od zwiedze−
nia Pałacyku Myśliwskiego Prom−
nice w Kobiórze, nad Jeziorem
Paprocańskim który urzeka angiel−
skim neogotykiem od 1868 roku.
Nie dziwi fakt, że takie wkompo−
nowanie obiektu w uroczy leśny
pejzaż robiło wrażenie również na
jego właścicielce księżnej Daisy

czy cesarzu Wilhelmie II. Dziś za−
meczek jest hotelem.

Dzięki uprzejmości obsługi hote−
lowej, mimo przygotowań do ob−
chodów dnia belgijskiego, bez
problemów można było zobaczyć
wnętrza budynku. Następnym przy−
stankiem była stolica „księstwa” –
Pszczyna, gdzie grupa lędzińskich
turystów obejrzała zbiory skansenu
„Zagroda Wsi Pszczyńskiej”. Po
krótkim odpoczynku przy kawie na
pięknym pszczyńskim rynku, uda−
no się pod zamek. Spacer po parku
krajobrazowym zakończono w Po−
kazowej Zagrodzie Żubrów (park
Zwierzyniec). Miejscem docelo−
wym była sadyba Szenderów na su−
szeckim Podlesiu z ich Muzeum
Regionalnym „Kamojówka”. Na
pytanie, gdzie jesteśmy? – nestor
rodu,Fryderyk Szendera odpowia−
dał: U dobrych ludzi.

Kontynuatorem dzieła pana Fry−
deryka jest jego syn, dr Waldemar
Szendera. Razem stworzyli w
swoim gospodarstwie prywatne mu−
zeum etnograficzne, mające
w swych zbiorach ponad 2500 arte−
faktów z różnych dziedzin życia
wsi, zebranych i uratowanych przed
niebytem w latach 70. ubiegłego
wieku, kiedy to specjalne komisje
ówczesnych władz w ramach „Ak−
cji Posesja” nakazywały … pozby−
wania się staroci. Dr Waldemar
Szendera jako członek Zarządu Głó−
wnego Związku Górnośląskiego z
Koła Suszec,w swojej opowieści
o swojej rodzinie i jej działalności,
w odpowiedzi na zadawane pytania
poruszył tematy związane z autono−
mią Śląska. To szczególne miejsce,
traktowane niczym oaza śląskiego
dziedzictwa, tego bardziej bliskiego
lędzinianom – ludowego, jest miej−

scem przyciągającym tak znane po−
staci jak Alojzy Lysko, Maria Pań−
czyk−Pozdziej, Maria Lipok – Bier−
wiaczonek.

Uczestnicy wycieczki byli zauro−
czeni i tym miejscem, i gospodarza−
mi. Poznali miejsce, gdzie stworzo−
no dom oparty na starych, dobrych
śląskich wartościach, gdzie widać
gościnność, serdeczność, dzielenie
się swoją wiedzą z innymi i dumę
z faktu trwania na ziemi przodków
nie pozwalając na marnowanie jej
owoców. Jest to gospodarstwo sku−

piające ludzi z pasjami.  Takim
okazali się sołtys Suszca, Tadeusz
Paszek, rzeźbiarz i malarz oraz
muzyk z zamiłowania a także oso−
by pracujące na zmianę w kuźni,
których pasją z kolei są bractwa
rycerskie i turnieje z nimi związa−
ne.Przy kawie i śląskim kołoczu
mile upływał czas na wolnym po−
wietrzu, gdzie wspominano po−
przedniego opiekuna grupy, śp.
Emila Piątka, któremu przypisy−
wano załatwienie „gdzieś tam” tak
pięknej pogody. B.Ż.

Na pszczyńskich włościach

W tym gronie znaleźli się też ko−
ledzy ks. Waldemara z rocznika,
oraz siostry zakonne nie tylko ze
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP. Homilię wygłosił ks. dr Jó−
zef Przybyła, którego jubilat jest
wychowankiem. Przypomniał on
przebieg życiowych wyborów, któ−
re młody Waldek przypieczętował−
podjęciem się trudu misjonarskiej
służby Bogu w dalekiej Zambii. 

Już w trakcie formacji semina−
ryjnej ugruntowało się jego powo−
łanie misyjne. Po dwuletniej pracy
w parafii św. Barbary w Czecho−
wicach – Dziedzicach, wyświęco−
ny 13 maja 1989 roku, jako młody
kapłan diecezjalny, w 1991 roku
wyjechał do Irlandii do ośrodka
przygotowującego do tego rodzaju
pracy. Przy aprobacie bpa Damia−
na Zimonia wyjechał do dalekiej
Afryki, gdzie w zambijskiej die−
cezji Mpika w stacji misyjnej
Nabwalya,żyje i pracuje pośród
swoich parafian z plemienia Bisa.
O jego życiu misjonarza „Lędziny−
teraz!” pisały jeszcze w XX wieku,
podczas pierwszych odwiedzin ro−
dzinnego Hołdunowa. Opowiadał
nam wówczas na przykład, że jeśli

chciał mieć świątynię, to musiał
wziąć siekierę i zabrać się do robo−
ty. Miejscowi najpierw przyglądali
mu się z zaciekawieniem, dopiero
po pewnym czasie zaczęli poma−
gać.Wracając do uroczystości –
kameraliści z chóru „Pro Arte Et
Musica” pod dyrekcją Marii Zu−
ber, jak zwykle przy takich 
okazjach, liturgię mszy św. uświet−
nili swoim śpiewem. Kościół zgro−
madził sporą liczbę parafian, zna−
jomych i najbliższych. Wśród osób
składających życzenia, była też
Rada Parafialna z radną Anną
Wójcik−Ścierską na czele.Nieba−
wem ks. Waldemar wraca do swo−
ich podopiecznych, którym prze−
kazuje oprócz wartości religijnych,
na warsztatach zawodowych,
umiejętności praktyczne. Swoją
decyzję sprzed lat kiedyś skwito−
wał słowami: – Aby zostać misjo−
narzem, trzeba być trochę szalo−
nym, trochę odważnym, otwartym
na inność i pogodnym. Cierpliwo−
ści i pokory uczymy się na misji,
czy tego chcemy, czy nie.Działal−
ność ks.Waldemara Potrapeluka
można śledzić na stronie interneto−
wej www.nabwalya. B.Ż. 

Srebrny jubileusz 
hołdunowskiego misjonarza
W hołdunowskim kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla, 18 maja na
wieczornej mszy św. swój jubileusz 25 −lecia kapłaństwa celebrował ks. Wal−
demar Potrapeluk. W liturgii brało udział dwudziestu kapłanów z macie−
rzystej parafii, z dekanatu bieruńsko – lędzińskiego oraz z Wielkiej Brytanii
i Zambii.
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrześ−
nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie−
ruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdu−
nów, arkusz mapy 2 przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej jako działka numer 3349/291
o powierzchni 0,1091 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.676,
symbol klasoużytku PsVI.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej
KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw uja−
wnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Działy
III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmio−
tem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość położona jest w północno−wschodniej części Miasta Lędziny, w strefie zalicza−
nej do granicy śródmieścia. Działka posiada kształt prostokąta, jest płaska, niezagospodarowa−
na i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego przebiegającego w ul. Grun−
waldzkiej. Na terenie działki przy jej wschodniej granicy znajdują się pojedyncze drzewa liścia−
ste – samosiejki. Odległość od centrum administracyjno−handlowo−usługowego wynosi około
2 km. 
Od zachodu działka przylega do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od południa do drogi pub−
licznej klasy dojazdowej, z pozostałych stron do gruntów niezabudowanych nieurządzonych,
przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową. W sąsiedztwie działki –
po stronie zachodniej i południowej znajdują się tereny zabudowane domkami fińskimi, tereny
zabudowane nowymi budynkami jednorodzinnymi z nowoczesną architekturą oraz boisko
i plac zabaw dla dzieci. Przez południowo−wschodni narożnik działki przebiega nieczynny ka−
bel energetyczny eWA, dawniej eksploatowany przez KWK „Ziemowit”, od 2003 r. wyłączony
z eksploatacji, jednak nie usunięty z ziemi. Nieruchomość częściowo położona jest w strefie
tzw. uskoku piastowskiego.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lę−
dziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/ 113/ 07 z dnia 27.09.2007 r.,
zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3MN2 – tereny zabudowy
mieszkaniowej.
Na sprzedaż w/ w nieruchomości przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony
w dniu 24 marca 2014 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza wynosi 94 000,00 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/ 100) 

Wadium ustalone zostało na kwotę 9 400,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/ 100) 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 
w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 

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

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu –
w terminie do dnia 17 czerwca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny:
Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu
Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie póź−
niej niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przy−
stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiado−
mieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podsta−
wie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stawki 23%.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wy−
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawar−
cia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania ra−
chunku bankowego UM Lędziny.
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobo−
wiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej in−
westycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy
mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istnie−
jących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie
będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony
w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu
ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie okazanie
punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167,
poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Prze−
targowej następujących dokumentów:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej
przedmiotem sprzedaży, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogło−
szenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spo−
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Infor−
macji o Działalności Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających oso−
bowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał
– lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każ−
dym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany
przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/ w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospo−
darki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew. 135,
120, 136 lub 128 w godzinach pracy Urzędu. 

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny
www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzę−
du Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej
powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż
raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 

We wtorkowe przedpołudnie, 29
kwietnia, pożegnaliśmy Henrykę
Ślązak, emerytowaną nauczycielkę
Szkoły Podstawowej nr 3 i byłą ra−
dną miejską (III kadencji). Mszę po−
grzebową w hołdunowskim kościele
pw. Chrystusa Króla odprawił i mo−
wę pożegnalną wygłosił ks. Krzy−
sztof Kozłowski. W ceremonii po−
grzebowej, oprócz rodziny Zmarłej,
licznych koleżanek i kolegów, by−
łych jej uczniów i wychowanków,
znajomych, sąsiadów itd., uczestni−
czyły również oficjalna delegacja
władz miasta, w osobach: Teresy
Ciepłej – przewodniczącej Rady
Miasta, Jerzego Żołny – wiceprze−
wodniczącego RM oraz radnej Anny
Wójcik−Ścierskiej, a także trzyoso−

bowa delegacja z macierzystej SP 3,
ale bez pocztu sztandarowego. Hen−
ryka Ślązak spoczęła na hołdunow−
skim cmentarzu parafialnym.

Pożegnaliśmy Henrykę Ślązak

Była wspaniałą i lubianą nauczycielką
Wspomnienie o Heni

Henryka Ślązak urodziła się 27 stycznia 1948 roku,

a zmarła 25 kwietnia 2014 roku. Liceum Pedagogiczne

w Morzysławiu ukończyła w 1967 roku, a po maturze przez

dwa lata pracowała w Łuczywnie (województwo wielkopol−

skie). W roku 1969 rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej

nr 3 w Lędzinach jako nauczyciel nauczania początkowego.

Aż do emerytury pracowała we wspomnianej SP 3, której

kadra nauczycielska tworzyła zgrane i życzliwe sobie grono.

Prowadziła też drużynę zuchową, co roku wyjeżdżała

z dziećmi na kolonie i zimowiska, a potem także na zielone

szkoły. Angażowała się także w działania prospołeczne. By−

ła radną miejską III kadencji. Więcej czasu dla siebie naw−

zajem znaleźliśmy dla siebie dopiero po przejściu na eme−

ryturę. Niczym obiady czwartkowe króla Stasia, wyznaczyliś−

my sobie środowe spotkania przy kawie w restauracji „Pino−

cy”. To była tak zwana grupa małego wsparcia, przy pełnym

wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Trzymaliśmy się razem,

wspomagaliśmy się w potrzebie, dzieliliśmy się sercem

i sobą. 

Na tych spotkaniach po prostu trzeba było być. Rozmo−

wom, ale także żartom, dowcipom i dykteryjkom nie było

końca. Henia była lubianą koleżanką za swoje poczucie hu−

moru i bycie duszą towarzystwa. Jest serdecznie wspomi−

nana zarówno przez nauczycieli hołdunowskiej Trójki, jak

i jej uczniów oraz wychowanków. Dzisiaj pozostały nam

piękne wspomnienia o Niej i pamięć, która nie umiera. Dla−

tego podarowany nam jeszcze czas, którego Ona już nie

ma, traktujmy jako najcenniejszy dar Opatrzności. Spróbuj−

my go wykorzystać jak najlepiej. „Spieszmy się kochać lu−

dzi”, bo szybko odchodzą.

Cześć Jej Pamięci!

Koleżanki i Koledzy 
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednoli−
ty Dz. U. z 2014 poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spo−
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207
poz. 2108 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
CZWARTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

I. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz
mapy 5 przy ul. Paderewskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2822/35 o pow. 0,0895 ha, za−
pisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol klasoużytku RV;

II. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz ma−
py 5 przy ul. Paderewskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2823/35 o pow. 0,0786 ha, zapisa−
nej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol klasoużytku RV – 684 m2, dr – 102 m2.

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej
KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul.
Budowlanych 33. W Dziale I−SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w Dziale III in−
nych ksiąg wieczystych. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nierucho−
mościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej jest wolny
od wpisów. Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Przedmiotowe działki położone są w południowo−wschodniej części Miasta Lędziny, przy drodze publicznej
gminnej, dojazdowej – zgodnie z zapisami planu oznaczonej symbolem 1KDD – bocznej ul. Paderewskie−
go. Ulica Paderewskiego łączy się z drogą powiatową ul. Lędzińską, przy której znajdują się przystanki ko−
munikacji miejskiej (przystanki autobusowe). Odległość od centrum handlowo−usługowego dzielnicy Lę−
dziny, budynku poczty wynosi około 1 km. W niedalekiej odległości nieruchomości zlokalizowane są
obiekty szkolne, boisko sportowe, ośrodek zdrowia. Działki położone są w kompleksie gruntów wydzielo−
nych pod zabudowę jednorodzinną z usługami. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniowo−usługową,
grunty rolne oraz tereny zadrzewione, nieurządzone. Istniejące uzbrojenie: sieć wodociągowa, gazowa,
energetyczna kończy się na wysokości istniejącej zabudowy jednorodzinnej. 

Działka numer 2822/35 
posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do działki niezabudowanej, od wscho−
du do działki numer 2831/35 wydzielonej pod drogę dojazdową, od południa przylega do niezabudowanej
działki 2823/35, od zachodu sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Droga dojaz−
dowa od strony ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej na odcinku istniejącej zabudowy, w dalszej czę−
ści utwardzona jest kruszywem, brak chodników. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. 
Działka numer 2823/35
posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do działki niezabudowanej numer
2822/35, od wschodu do działki numer 2831/ 35 wydzielonej pod drogę dojazdową, od południa do drogi
publicznej, dojazdowej – ul. Paderewskiego (boczna), od zachodu sąsiaduje z nieruchomością zabudowa−
ną budynkiem mieszkalnym. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. Droga dojazdowa
od strony ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej na odcinku istniejącej zabudowy, w dalszej części ut−
wardzona jest kruszywem, brak chodników. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. 
Przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny za−
twierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/ 222/ 05 z dnia 30 czerwca 2005 r. ogłoszo−
ną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 92 poz. 2531 z dnia 29 lipca 2005 r., zgodnie z którym położone są na ob−
szarze oznaczonym symbolem 9MU – tereny zabudowy mieszkaniowo−usługowej.
Na sprzedaż powyższych nieruchomości zostały przeprowadzona trzy przetargi ustne nieograniczone:
I przetargi w dniu 18 czerwca 2013 r., II przetargi w dniu 7 października 2013 r., III przetargi w dniu 4 kwiet−
nia 2014 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza: 
65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – dla działki 2822/35 o pow. 0,0895 ha;
56 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) – dla działki 2823/ 35 o pow. 0,0786 ha. 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 
3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/ 10) – dla działki 2822/35; 

2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/ 100) – dla działki 2823/35.
Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się

w dniu 24 czerwca 2014 r. 
o godz. 10.00 – działka 2822/ 35;
o godz. 11.00 – działka 2823/ 35;

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

Ogólne warunki w/ w przetargów:
Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium – w pieniądzu –
w terminie do dnia 17 czerwca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spół−
dzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lę−
dziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umo−
wy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie usta−
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM
Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest
do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji,
uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwela−
cji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących ma−
pach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru
gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabyw−
ca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy sta−
nem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów gra−
nicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby−
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z później−
szymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej na−
stępujących dokumentów:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem
sprzedaży, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a tak−
że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa−
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z później−
szymi zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalno−
ścią gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości pra−
wnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał – lub potwierdzony no−
tarialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetar−
gowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/ w przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nie−
ruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (32) 21−66−511 wew. 135, 120, 136 lub 128 w go−
dzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledzi−
ny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lę−
dziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu – do dnia przetargu. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem prze−
targu, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nie−
ruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz z tygodniu.

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą nawiązywać bezpośredni kontakt z klien−

tem i zależy im na profesjonalnych zachowaniach w budowie długotrwałych relacji.

Szkolenie szczególnie polecane jest dla początkujących bądź też praktykujących przed−

stawicieli handlowych i pracowników działów sprzedaży.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedsiębiorcy z firm z województwa śląskiego.

Koszt szkolenia stanowi pomoc de minimis.

Dwudniowe szkolenie (wzbogacone o praktyczne warsztaty) w zakresie poznania, naby−

cia i wypracowania umiejętności sprzedażowych, prowadzących do profesjonalnych za−

chowań w trakcie spotkań z klientem, z wykorzystaniem prawidłowych technik i meto−

dologii zapewniających profesjonalizm w kontaktach handlowych.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

Struktura rozmowy sprzedażowej i konstrukcja celów.

Otwarcie rozmowy sprzedażowej – „Attention Getter”.

Faza informacji – techniki zadawania pytań, rodzaje pytań (opcjonalnie model

CORK).

Aktywne słuchanie, mowa ciała, odpowiednie odległości w kontaktach handlowych,

pozytywne sformułowania.

Faza przekonania – cecha, zaleta, korzyść.

Faza przekonania – pokonywanie obiekcji (w tym obiekcje cenowe).

Faza finalizacji – sygnały zakupu.

Faza zamknięcia – zamknięcie rozmowy, finalizacja sprzedaży z wykorzystaniem od−

powiednich technik. 

Kluczowe kwalifikacje handlowca, narzędzia wykorzystywane podczas sprzedaży.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27−28 czerwca 2014 r., w godzinach 9.00 – 14.00,

w Sali Audiowizualnej na Placu Farskim w Lędzinach.

Liczba miejsc jest ograniczona – ze względu na fakt, iż szkolenie w większości będzie

miało formę warsztatową, grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 20 osób.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz formu−

larz dotyczący pomocy de minimis – do pobrania ze strony internetowej www.ledziny.pl

lub w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy

z Zagranicą Urzędu Miasta. Dokumenty należy przesłać na adres a.ligenza@garr.pl. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Anną Ligenzą, 
tel. (32) 72 85 951, e−mail a.ligenza@garr.pl. 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. 
„Warsztat profesjonalnego handlowca I – proces sprzedaży w praktyce”, 

prowadzonym przez Śląskie Centrum Szkoleniowe przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.



W zakończonych 27 kwietnia
rozgrywkach III ligi seniorów
w grupie śląskiej reprezentacja
Klubu Szachowego „Górnik” Lę−
dziny wywalczyła, podobnie jak
rok temu, czwartą lokatę w gronie
piętnastu drużyn. Nasz klubu rep−
rezentowali w minionym sezonie
szachowym: Radosław Dzierżak,
Bogusław Dzierżak, Bogdan Mor−
kisz, Dawid Gondzik, Sebastian
Lizak, Rafał Król, Paweł Kwaś−
niewski, Józef Kaleta, Marek Li−
zak, Bogusław Gondzik i Aneta
Gumińska. Warto podkreślić, że
Radosław Dzierżak zajął drugie
miejsce wśród grających na pier−
wszej szachownicy i wypełnił nor−
mę kandydata na mistrza krajowe−
go. Na drugiej szachownicy naj−
lepszy okazał się Bogusław Dzier−
żak (prezes naszego klubu), nato−
miast Aneta Gumińska i Paweł
Kwaśniewski wypełnili normę na
pierwszą kategorię szachową.

Aż 13 zawodników reprezentu−
jących Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach uczestniczyło 18 ma−
ja w IV Szachowym Turnieju
Gminy Kozy im. Władysława
Hoinkisza. Z ramienia MOK−u
wyjazd naszych szachistów zorga−
nizował instruktor Janusz Gon−
dzik, radny miejski. Odnieśli oni
tam sporo sukcesów. 

W turnieju głównym cztery naj−
wyższe lokaty wywalczyli kolejno:
Dawid Gondzik, Tomasz Koła−
kowski, Jan Skutela i Józef Kaleta.

W rywalizacji juniorów starszych
Grzegorz Niesyto był drugi, a Szy−
mon Freitag – trzeci, natomiast
w grupie juniorów młodszych trze−
cie miejsce zajął Rafał Wojtala.
Grano systemem szwajcarskim,
7 rund po 10 minut na zawodnika. 

Dyplomy i nagrody wręczał wójt
gminy Kozy, Krzysztof Fiałkow−
ski w towarzystwie wspomnianego
lędzińskiego radnego J. Gondzika.
Delegacja lędzińska wręczyła wój−
towi pamiątki oraz wydawnictwa
miasta Lędziny. ml

11

15 maja 2014 r. w sali audiowi−
zualnej mieszczącej się w budynku
Placu farskiego, odbył się konkurs
recytatorski „Entliczek− pentli−
czek”, zorganizowany przez Miej−
ski Ośrodek Kultury w Lędzinach.
108 małych artystów startowało in−
dywidualnie albo w większych gru−
pach, dlatego „podmiotów wyko−
nawczych” było tylko 96. Komisja
w składzie: Przewodnicząca Komi−
sji: Joanna Wicik, członkowie
Krzysztof Bednarczyk, oraz Piotr
Zawadzki w wyniku podliczonych
punktów, postanowiła przyznać na−
stępujące miejsca i wyróżnienia:
W kategorii Przedszkola
1 miejsce: Martyna Górecka;,
2 miejsce Paweł Kupczyk z Miej−
skiego; 3 miejsce Blanka Michal−
ska z (cała trójka z Przedszkola
z Oddz. Integracyjnymi nr 2 w Lę−
dzinach)

W kategorii Szkoły Podstawowe
kl. I−III – 1 miejsce Iga Ziegert (SP
nr 1 w Lędzinach); 2 miejsce: Ja−
kub Romański (Imielin); 3 miejsce
Oliwia Jędrzejaszek z Zespołu
Szkół w Lędzinach
W kategorii Szkoły Podstawowe
kl. IV−VI – 1 miejsce Maciej Po−
piela (SP 1 w Lędzinach; 2 miejsce
Daria Socha (Bojszowy); 3 miej−
sce Martyna Kocurek (SP 1 w Bie−
runiu)
W kategorii Gimnazja jury przy−
znało wyróżnienie Natalii Czar−
nuch z Gimnazjum z Oddz. Inte−
gracyjnymi nr 2 w Lędzinach.

Miejski Ośrodek Kultury gratu−
luje wszystkim zwycięzcom i za−
prasza po odbiór nagród 1 czerwca
2014 r. w trakcie trwania imprezy
z okazji Dnia Dziecka, na płycie
targowiska miejskiego w Lędzi−
nach, przy ulicy Fredry 10 a.

Entliczki będą rozdane w Dzień Dziecka

Sukcesy naszych szachistów

Jak co roku jeden z turniejów cyklu
Grand Prix Polski w Skata odbył się
w hali sportowej ośrodka Centrum
w Lędzinach. W niedzielę, 27 kwiet−
nia, o puchar burmistrza Wiesława
Stambrowskiego rywalizowało tu 427
zawodniczek i zawodników z całej
Polski, ale najwięcej z Górnego Śląs−
ka, gdzie ten karciany sport jest naj−
bardziej popularny. 

Zawody zorganizował zarząd
Okręgu Tychy Polskiego Związku
Skata, którego prezesem jest lędzi−
nianin Krzysztof Kołodziejczyk,
a ich otwarcia dokonał prezes
PZSkat, Henryk Brzóska w towa−
rzystwie prezesa Fundacji Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej i Turysty−
ki w Lędzinach, Andrzej Kostyra.
Dodajmy, że Krzysztof Kołodziej−
czyk był też kierownikiem tego tur−
nieju.

Rywalizację w kategorii open
wygrał Marek Wyszkowski z GO−
SiT Zawadzkie, wyprzedzając Kry−
stiana Balcarka z WOKiR Połomia
i Edwarda Biangę z KS Krajna Zło−
tów. W kategorii kobiet zwyciężyła
Helena Broda (Amicus Katowice),
wśród seniorów zwyciężył wspo−
mniany Krystian Balcarek, nato−

miast najlepszym w kategorii junio−
rów okazał się Marcin Łapuszek
(SK Wyry).

Nasi skaciorze byli bardzo go−
ścinni. Najlepszym spośród zawo−
dników Skat Klubu OSP Lędziny
okazał się Krzysztof Orocz, który co
prawda zajął dopiero 51 miejsce, ale
za to najwyższe w gronie wszystkich
skaciorzy naszego powiatu! Najbar−
dziej markotne miny mieli były mis−
trz świata Adam Kołodziejczyk (brat

Krzysztofa) i ubiegłoroczna mistrzy−
ni Polski w kategorii kobiet Lidia
Segeth, którzy skarżyli się, że w tym
turnieju karta im w ogóle nie szła. 

Skutkiem tego był spadek pana
Adama z 4 miejsca w kategorii open
aż na miejsce 22 i wyprzedzenie pa−
ni Lidii przez wspomnianą H. Brodę
w kategorii kobiet. Trzymajmy więc
kciuki za nasze skaciorzy, by awan−
sowali po kolejnych turniejach na
jak najwyższe miejsca! Ml

Zawody wędkarskie
kadetów i juniorów

W niedzielne przedpołudnie, 11
maja, zorganizowano na zbiorniku
Ziemowit trzygodzinne spławiko−
we zawody Koła Polskiego Związ−
ku Wędkarzy nr 32 w Lędzinach,
dla najmłodszych członków tego
koła. W kategorii kadetów kije
moczyło sześcioro wędkarzy,
a zwyciężył Krzysztof Burek, któ−
ry uzyskał aż 3 130 punktów, to
znaczy, że złowił ogółem 3 130
gramów ryb. Drugie miejsce wy−
walczył Damian Kaczmarek (1
525 pkt), a trzecie jedyna dziew−
czyna w tym gronie Natalia Toma−
la (880 pkt). Rywalizowało tylko
dwóch juniorów – Dawid Tomala
(2 050 pkt) wyraźnie pokonał Da−
wida Dejasa (870 pkt). 

Komisję zawodów tworzyli: Izy−
dor Noras – sędzia główny, Krzy−
sztof Kaczmarek – zastępca i Krzy−
sztof Balcarek – sekretarz. ml

Nasi skaciorze grali gościnnie

Natomiast trzeci turniej skatowy z cyklu Grand Prix Okregu Tychy, który odbył
się 3 maja w Bieruniu Starym, wygrał Krzysztof Segeth, zawodnik Skat Klubu
OSP Lędziny. W zawodach tych rywalizowało 78 skaciorzy. Panu Krzysztofowi
gratulujemy!
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