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Lędzińscy radni będą debatować
w sprawie zwolnień w podatku od nie−
ruchomości w ramach pomocy de mi−
nimis dla przedsiębiorców realizują−
cych nowe inwestycje na terenie mia−
sta Lędziny. To nadrabianie zaległości
w stosunku do innych gmin, gdzie ta−
kie uregulowania prawne funkcją już
od dawna. 

Zasady i zakres pomocy okreś−
lone w projekcie uchwały mają
sprzyjać ożywieniu rozwoju go−
spodarczego na terenie Gminy
Lędziny oraz przyciągnięciu no−
wych inwestorów. Przyjęcie
uchwały jest bardzo ważne z uwa−
gi na interes publiczny. Przewi−

dziane w niej zwolnienia z podat−
ku od nieruchomości mają na celu
stworzenie przedsiębiorcy zachę−
ty do inwestowania na terenie na−
szego miasta, co winno spowodo−
wać ożywienie gospodarcze, a za−
razem stworzyć nowe miejsca
pracy.

Zwolnienia określone w projek−
cie uchwały mają zastosowanie je−
dynie w przypadku, gdy wartość
pomocy de minimis pochodzącej
z innych źródeł udzielonej przed−
siębiorcy wraz z wartością pomocy
de minimis udzielonej w formie
zwolnienia w podatku od nierucho−
mości, otrzymanych w okresie bie−
żącym i dwóch poprzednich latach

podatkowych nie przekroczy 200
000 euro.

W projekcie uchwały przewidzia−
ne są zwolnienia w podatku od nieru−
chomości dla gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadze−
niem działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców, którzy zrealizują
na terenie Gminy Lędziny nowe in−
westycje. Pod pojęciem nowe inwe−
stycje należy rozumieć inwestycje
w środki trwałe polegające na utwo−
rzeniu nowego lub rozbudowanie ist−
niejącego przedsiębiorstwa, w wyni−
ku którego nastąpił przyrost powie−
rzchni użytkowej zajętej na działal−
ność gospodarczą lub przyrost warto−
ści budowli. Marcin Podleśny

W niedzielę, tj. 6 września, o godzi−
nie 17.30, w kościele pw. Chrystusa
Króla w Lędzinach–Hołdunowie zosta−
nie zainaugurowany Festiwal „Jesień
organowa” w Powiecie Bieruńsko−Lę−
dzińskim.

W trakcie premierowego koncer−
tu wystapią Kameraliści Miasta
Lędziny „Pro Arte et Musica” pod
batutą Marii Zuber, Roman Li−
cznerski, Małgorzata Łukaszek
oraz Kwartet Śląski. W programie
inauguracyjnego koncertu znalazły
się utwory m.in. W.A.Mozarta,
R.Houston Brighta, F.Nowowiej−

skiego, J.Maklakiewicza i O.Gjei−
lo.

W trakcie XVI już edycji Festi−
walu w Lędzinach zaplanowano aż
trzy koncerty, bowiem oprócz tego
inauguracyjnego, 27 września br.
o godzinie 16.30 melomani i miłoś−
nicy muzyki klasycznej spotkają
się kościele pw. Św. Klemensa, na−
tomiast na dzień 18 października
na godzinę 18.00 zaplanowano
koncert w kościele pw. Św. Anny
w Lędzinach. 

Wstęp na wszystkie koncerty
wolny! Serdecznie zapraszamy!

Marcin Podleśny

ZAPROSZENIE

Jesień organowa 
– po raz XVI

WAŻNE

WAŻNE

Szansa dla Lędzin

W dniach od 7 do 30 września br. już
po raz drugi będą mogli Państwo za−
decydować o przeznaczeniu części ze
środków budżetu miasta, w ramach
programu „Budżet obywatelski 2016”.

O tym, iż inicjatywa podjęta je−
szcze w 2014 r. okazała się sukce−
sem, niech świadczą zrealizowane
w 2015 r. zwycięskie projekty, tj.
Siłowania pod chmurką przy Ze−
spole Szkół Goławiec, Plac fitness
przy ul. ks. Kontnego (Lędziny−Sta−
wiska), czy Multimedialna praco−
wnia językowa oraz Szkolne cen−
trum informacji działające w Szko−
le Podstawowej nr 1, monitoring
placu zabaw przy ul. Grunwal−
dzkiej będące widocznymi dowo−
dami aktywności i żywego zaintere−
sowania sprawami miasta Mie−
szkańców. Odnotujmy, iż aktualnie
realizowana jest budowa placu za−
baw (Spełniamy marzenia) przy ul.
Murckowskiej, a jego otwarcie za−
planowano na dzień 22 sierpnia br.

To dzięki Państwa inicjatywie,
aktywności w/w projekty zostały
zgłoszone, pozytywnie zweryfiko−
wane, a w dalszej kolejności,
w trakcie cieszącego się ogromnym
zainteresowaniem głosowania, uda−
ło się zrealizować w Lędzinach sze−

reg inwestycji, które służyć będą
Mieszkańcom przez wiele lat. Wy−
rażamy nadzieję, a zarazem przeko−
nanie, iż także tegoroczna edycja
programu cieszyć będzie się zainte−
resowaniem, które zaowocuje po−
wstaniem służących lokalnej społe−
czności obiektów, czy udogodnień.

Głosowanie zostanie przeprowa−
dzone analogicznie jak w ubiegłym
roku, tzn. w trzech okręgach: Lędzi−
ny, Górki i Goławiec, Hołdunów.

Jak już sygnalizowaliśmy jednak
we wcześniejszych wydaniach BIL
„Lędziny−teraz”, lędzinianie będą
mogli głosować również na propo−
zycje z innych okręgów. Z każdego
okręgu zwycięski okaże się tylko
jeden wniosek, niezależnie od za−
proponowanej kwoty. Niewykorzy−
stane pieniądze pozostaną w budże−
cie miasta.

W ramach budżetu obywatelskie−
go złożono 20 wniosków. Zazna−
czyć należy, że przedstawione w po−
niższej tabeli tytuły zostały nadane
projektom przez wnioskodawców.

Propozycje projektów zgłoszo−
nych do Budżetu Obywatelskiego
podlegały trwającej od 1 lipca br.
weryfikacji prowadzonej przez Ze−
spół ds. Przeprowadzenia Konsulta−

cji Społecznych pod kątem m.in.
formalno−prawnej możliwości rea−
lizacji zgłoszonego projektu oraz
kosztów realizacji.

ZASADY GŁOSOWANIA
NAD PROPOZYCJAMI 

Głosowanie odbywać będzie się
w dniach od 7 września do 30
września 2015 r.

Prawo udziału w głosowaniu na
jeden wybrany projekt będzie miał
każdy mieszkaniec Lędzin, niezależ−
nie od okręgu, w którym zamieszku−
je. Osoby niepełnoletnie musza
mieć zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego. Głosowanie będzie od−
bywało się w następujący sposób:

1) osobiście, w wersji papiero−
wej w punktach głosowania wy−
znaczonych przez Burmistrza
Miasta,

2) korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Lędziny, 43−143 Lę−
dziny, ul. Lędzińska 55,

3) za pomocą interaktywnego
formularza karty do głosowania –
do pobrania na stronie www.ledzi−
ny.pl.

Głosowanie będzie odbywać się
we wszystkich okręgach jed−
nocześnie.

Odnotujmy, iż wpisanie wybra−
nych inwestycji do projektu budże−
tu miasta nastąpi do dnia 28 paź−
dziernika 2015 r.

Informacje o zasadach funkcjo−
nowania Budżetu Obywatelskiego
można znaleźć:na stronie interne−
towej miasta www.ledziny.pl
w zakładce „Budżet obywatel−
ski”.

Dodatkowe informacje uzyska−
ją Państwo w Urzędzie Miasta

Lędziny w godzinach pracy Urzę−
du, w:

− Wydziale Infrastruktury
i Gospodarki Miejskiej, pok. 107

tel.(32) 216 65 11 do 13, 
w. 130,126,162; email:

gospodarkamiejska@ledziny.pl,
− Referacie ds. Funduszy Eu−

ropejskich pok. 09 tel.(32) 216 65
11 do 13 w. 151, email:
fundusze@ledziny.pl.

Marcin Podleśny

Budżet obywatelski na start!
Lista zgłoszonych wniosków z podziałem na okręgi:

Plac fitness przy 
ul. ks. Kontnego.

Prace przy budowie placu zabaw 
przy ul. Murckowskiej.
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OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Przypominamy, iż termin zapłaty kolejnej raty za gospodarowanie odpada−

mi minął 31 lipca 2015 r. Powtórnie wskazujemy, że opłaty za gospodaro−

wanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym należy wnosić bez

wezwania w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub na następujący (nowy) nr ra−

chunku Urzędu Miasta Lędziny:

ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130
(osoby fizyczne i prawne)

WAŻNE

Przypominamy, iż od 1 stycznia 
2014 r. na terenie Miasta Lędziny
funkcjonuje Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który jest czynny od ponie−
działku do piątku w godzinach od
8:00 do 20:00, a w sobotę od 9:00
do 13:00.

Można tam bezpłatnie oddać na−

stępujące odpady: makulaturę (pa−

pier i tekturę), tworzywa sztuczne,

szkło opakowaniowe i budowlane,

opakowania wielomateriałowe, lam−

py fluorescencyjne (świetlówki, rtę−

ciówki, itp.), akumulatory ołowiowe,

niklowo−kadmowe, baterie alkali−

czne i pozostałe, oleje silnikowe

przepracowane, filtry samochodowe

olejowe, paliwowe i powietrza, prze−

terminowane lekarstwa, termome−

try, opakowania po rozpuszczalni−

kach, opakowania po farbach i la−

kierach, chemikalia, zużyte urządze−

nia elektryczne i elektroniczne,

w tym zawierające freony, meble

i inne odpady wielkogabarytowe, zu−

żyte opony, odpady budowlane i roz−

biórkowe oraz zielone pochodzące

z pielęgnacji terenów zieleni z zabu−

dowy mieszkaniowej, metale,

odzież i tekstylia.

GOSPODARKA ODPADAMI

Mieszkańcu! Korzystaj z PSZOK!

Osoby niepełnosprawne będą mogły
korzystać z podnośnika basenowego,
który będzie wykorzystywany na kry−
tym basenie Fundacji Rozwoju Spor−
tu, Kultury Fizycznej i Turystyki.
Koszt jego zakupu koszt wynosi ok.
40 tys. zł. 

Powiat bieruńsko−lędziński zadek−

larował 35 tys. zł, natomiast pozo−

stałe 5 tys. zł dołożyła Burmistrz

Miasta Krystyna Wróbel i miejscy ra−

dni z własnych środków. Na sesji

RM w dniu 14 lipca każdy z piętna−

stu radnych przekazał ze swoich pie−

niędzy po 200 zł, co złożyło się na

kwotę 3000 zł. Burmistrz K.Wróbel

dołoży jeszcze 2000 zł, a już na sier−

pniowej sesji uchwałą RM środki te

zostaną wprowadzone do budżetu

Lędzin, jako dotacja celowa na za−

kup podnośnika.

Stanowił on będzie cenne wyposa−

żenie lędzińskiego basenu. To mobil−

ne, w pełni automatyczne i łatwe

w obsłudze urządzenie o nośności do

145 kg umożliwiać będzie przetran−

sportowanie osób niepełnospra−

wnych zarówno do niecki basenowej,

jak i do jacuzzi czy brodzika. Tam

właśnie rehabilitantka ćwiczy z oso−

bami najmniej sprawnymi. Póki co,

powyższe zadania wykonują ratowni−

cy, którzy pomagają wejść do wody,

wyciągając także z wody osoby reha−

bilitowane. Zakup urządzenia w spo−

sób znaczący ułatwi pracę zarówno

ratownikom, jak i będzie znaczącym

udogodnieniem dla osób niepełno−

sprawnych. Marcin Podleśny

INWESTYCJE

Sfinansowali zakup
podnośnika basenowego

Podnośnik basenowy Panda. 
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WAŻNE

Uwaga!
Zbliża się termin wpłaty III raty podatku od nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że zmienił się nr konta bankowego gminy.
Nowy nr konta bankowego

ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130
W dniu 15.09.2015 mija termin zapłaty drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 

łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych.
Aby uniknąć naliczenia opłat za zbyt późne wpłaty, prosimy o terminowe uregulowanie należności.

Zwracamy się także z prośbą o podanie w treści przelewu, za co płacimy np.:
– podatek od nieruchomości rata 3 nr decyzji 2/3/2015, imię i nazwisko 

– opłata śmieciowa np. styczeń/luty, imię i nazwisko
– nr faktury.

DLA JACKA

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni kolejną
swoją akcję „Nie śpimy! – pomagamy”
na rzecz chorego na mukowiscydozę
Jacka Janiela, mieszkańca Goławca, za−
planowali w miejscu jego zamieszkania
w odpust parafialny goławieckiej parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny 15 sierpnia br., przy Zespole
Szkół Nr 1 w Goławcu.

Jak mówi Marcin Majer – Pomysł
na to, aby zorganizować festyn ro−
dzinny właśnie na Goławcu, czyli
w dzielnicy, w której Jacek mieszkał
do 18 roku życia, padł na jednym ze
spotkań Stowarzyszenia ze strony
wolontariuszki Julii Prause. Z kolei,
program artystyczny oraz zabaw
z dziećmi był koordynowany przez
Klaudię Martykę, a za sprowadzenie
Kamila Kubasa odpowiedzialna była
Monika Dębiec, która wraz z Agatą
Skubisz podczas festynu malowała
buźki chętnym dzieciom. Pionem
kulinarnym zajęła się Karolina Czar−
nynoga. Istotne było organizacyjne
wsparcie wolontariuszy ze Stowa−
rzyszenia Młodzi Aktywni, których
udzielało się prawie trzydziestu.
Opiekunem turnieju siatkówki był
Sebastian Janota, a koordynatorem
wolontariuszy i głównym organiza−
torem był Paweł Majer, przy wspar−
ciu wspomnianej już Julii Prause.

Na rodzinnym festynie nie zabrak−
ło atrakcji dla dużych i małych, bo−
wiem działania wolontariuszy splata−
ły się z funkcjonującym odpusto−
wym parkiem rozrywki. Chętni mog−
li sobie pozwolić pomalować twarze,
albo zrobić fotki z różnymi rekwi−
zytami w Fotobudce „Zebra”. Były
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Powodzeniem cieszyła się odbywa−
jąca się pod nadzorem J.Prause lote−
ria fantowa, gdzie oprócz drobnych
wygranych, po godz. 20.00 wyloso−
wano szczęśliwców, do rąk których
trafiła srebrna biżuteria, bon 200 zło−
towy do Rossmanna oraz stół do gry
w piłkarzyki. Sporo emocji i uśmie−
chu było także podczas przeciągania
liny, w którym brała udział także
burmistrz miasta Krystyna Wróbel,
której nie mogło zabraknąć na przed−
sięwzięciu, w które swoje serce
wkładają jej wychowankowie z lę−
dzińskiego PZS−u. Pani burmistrz
znalazła się także na liście sponso−
rów imprezy obok radnego powiato−
wego Marka Spyry, radnych miasta
Lędziny, Agencji Ochrony „IMPET”
i Ochrony „Ziemowit”. Organizato−
rzy składają także podziękowania dla
Dyrektor Zespołu Szkół w Goławcu
mgr Marii Horst oraz Burmistrz Mia−
sta Lędziny za umożliwienie zorga−

nizowania festynu oraz pomoc przy
jego organizacji, pamiętając także
o Straży Pożarnej w Lędzinach,
wskazanych wyżej agencjach ochro−
ny odpowiedzialnych za zabezpie−
czenie imprezy, a także o rodzinie
Kozioł, która dostarczyła prąd na ca−
ły teren festynu. 

K.Wróbel ze sceny dziękowała
braciom Majer, jako przedstawicie−
lom stowarzyszenia, za wielką pra−
cę, jaką wykonują na rzecz Jacka,
a jemu samemu życzyła powrotu do
upragnionego zdrowia. Oprócz od−
pustowych słodkości, które można
było kupić na straganach, na miejscu
była wata cukrowa, popcorn, zimna
lemoniada, ziemniaczane świderki,
oraz zróżnicowana oferta gastrono−
miczna stoiska lędzińskiej restaura−
cji „Bohema”. Powodzeniem cieszy−
ły się ciasta i napoje sprzedawane
przez wolontariuszki, które oferowa−
ły także kupno gadżetów związa−
nych z akcją. 

Wszystkiemu, co działo się na te−
renie festynu towarzyszyła muzyka,
na którą złożyły się występy sióstr
Aleksandry i Natalii Larysz, Daniela
„Deny’ego” Tecława, Pauliny Chro−
bok, Karoliny Stolarczyk, Agnieszki
Błażków i Magdaleny Sikory.
Wszyscy ci wokaliści, to młode lo−
kalne talenty z Lędzin bądź lędziń−
skich lub bieruńskich szkół, którzy
swoje repertuary tworzą sięgając po
dokonania z ostatnich lat artystów
głównie popowych. W roli konferan−
sjera występował nie pierwszy już
raz, Krzysztof Tworek. Atrakcją wie−
czoru był występ rozpoczynającego
muzyczną karierę Kamila Kubasa
z Sosnowca, finalisty Bitwy Na Gło−
sy (II miejsce – drużynowo) i ucze−
stnika programu typu talent show „X

– Factor”, obecnie członka zespołu
Vision. Swój występ rozpoczął od
piosenki pochodzącej z jego teledys−
ku „Nie boję się żyć”, która stanowi−
ła także muzyczną ilustrację filmo−
wej zapowiedzi festynu na faceboo−
ku. Innym autorskim utworem był
„Opętany”. W zestawie wykonywa−
nych przez siebie piosenek znalazły
się i te z ostatniego jego występu
w „X – Factorze”, jak i pochodząca
z mającego się ukazać we wrześniu
singla nagranego z zespołem Vision.
Występ zakończył przebojem Lykke
Li „I Follow Riwers”.

Zwieńczeniem imprezy była zaba−
wa podczas koncertu Michała Pruska
i mieszkańca Goławca Łukasza Za−
machowskiego, czyli zespołu
ZAMACH BAND. Podczas ich wy−
stępu można było usłyszeć wiele
przebojów krajowych i zagrani−
cznych, od rozpoczynającego „Na
falochronie” Emigrantów, poprzez
rockowe i popowe, aż po utwory dis−
co polowe i biesiadne. Wśród zesta−
wu utworów znalazł się też taki
(„Stumblin’ In” Chrisa Normana
i Suzi Quatro), który rodzice Jacka
Janiela dedykowali pani burmistrz
i wszystkim wspierającym Jacka.

Bogusław Żogała
Marcin Podleśny

Dalej nie śpią 
i ciągle pomagają

Mówi Paweł Majer, 
obok Jacek Janiel.
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SPOTKANIA

W dniach od 10 do 14 sierpnia br.
w Lędzinach gościły wolontariuszki
zaproszone w ramach wymiany stu−
denckiej, przez AISEC Polska (Komi−
tet Lokalny Katowice Uniwersytet
Ekonomiczny), a punktem kulmina−
cyjnym była zorganizowana w środę,
12 lipca prelekcja, jaka odbyła się
w sali kinowej „Piast”.

Gośćmi były Diana Hrytsyshy−
na z Ukrainy oraz Azizah Saida
Larasati z Indonezji, które przez
cały czas pobytu prowadziły zaję−
cia przede wszystkim w Miejskim
Ośrodku Kultury. 10 sierpnia od−
było się spotkanie i prelekcja dla
seniorów z UTW, kolejnego dnia
studentki uczestniczyły w zaję−
ciach z dziećmi uczęszczającymi
do MOK. Z kolei, w środę po

spektaklu w sali kinowej „Piast”
odbyła się ogólnodostępna prelek−
cja, w trakcie której Ukrainka oraz
Indonezyjka przybliżyły zebra−
nym wiedzę o swoich krajach,
kulturze i obyczajach, natomiast
w czwartek uczestniczyły w wy−
jeździe do kina organizowanym
przez MOK. Nie zabrakło także
w programie wizyty u burmistrz
Krystyny Wróbel oraz wycieczki
po Lędzinach, która pozwoliłaby
przybliżyć gościom najciekawsze
zakątki naszego miasta.

Nad pobytem i organizacyjną
stroną wizyty czuwała Dyrektor
MOK Joanna Figura, a podczas
prelekcji w sali kinowej rolę tłu−
macza pełniła anglistka, tłumacz
Dorota Malinowska.

Marcin Podleśny

Wolontariusze w Lędzinach

Wolontariuszki z wizytą u burmistrz K. Wróbel.
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WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: 

uczniów z klas III szkoły podstawowej, 
uczniów klasy IV technikum,
uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej 
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku

szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II i IV), gimnazjów
(z wyjątkiem klasy I) i szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2015 pomoc będzie przysługiwać:
 uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 574 zł. netto lub 664 zł. netto w przypadku dziecka niepełnosprawne−
go, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. 

 uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przy−
padkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły,
do której uczęszcza uczeń uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. 

 niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym: słabowidzącym, niesłyszącym,
słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnospra−
wnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ru−
chową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wy−
mieniona wyżej 
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku

szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II i IV), gimnazjów
(z wyjątkiem klasy I) i szkół ponadgimnazjalnych. 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do
której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek może złożyć ro−
dzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, pełnoletni uczeń a także nauczyciel, pracownik
socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

Termin złożenia wniosku upływa 7 września 2015r.

Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać?
 uczniowie kl. III szkoły podstawowej (w tym z niepełnosprawnością) – do kwoty 225 zł
 uczniowie kl. V i VI szkoły podstawowej (z niepełnosprawnością) – do kwoty 325 zł.
 uczniowie kl. II i III gimnazjum (z niepełnosprawnością) – do kwoty 350 zł.
 uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej (z niepełnosprawnością) – do kwoty 390 zł.
 kl. IV technikum – do kwoty 445 zł.
 w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczo−

nych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalne−
go wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnaz−
jum. 

Podstawa prawna:
1. Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Rządowego progra−

mu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warun−

ków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyj−
nych.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Lędzin do uczestni−
ctwa w piknikach rodzinnych – festynach, jakie odbędą
się w najbliższym czasie w poszczególnych dzielnicach
w następujących terminach: 22 sierpnia (Świnowy, przy ul.
Murckowskiej), 29 Sierpnia (na tzw. Wałach przy ul. Grun−

waldzkiej), 5 września (Smardzowice), 13 września (Górki).
W programach m.in. atrakcje dla dzieci, gry i konkursy –
zarówno dla najmłodszych, jak i rodzin.
Informujemy ponadto, że w dniu 6 września br. odbędą się
Dożynki Miejskie AD 2015. 

ZAPROSZENIE

Festyny i dożynki

Okres dwóch letnich miesięcy to czas
intensywnych prac drogowych na głó−
wnych arteriach miasta. Z dnia na
dzień rezultaty działań na drogach po−
wiatowych są coraz to bardziej wido−
czne.

Przypominamy, że w chwili
obecnej na terenie Lędzin są prowa−
dzone przez Powiat Bieruńsko−Lę−
dziński następujące inwestycje:

1. Przebudowa i remont ciągu
dróg powiatowych 5914S, ul. Mur−
ckowskiej i ul. Gwarków wraz z bu−
dową ronda na skrzyżowaniu drogi
powiatowej 5909S, ul. Hołdunow−
skiej i dróg powiatowych 5914S, ul.
Murckowskiej i ul. Gwarków w Lę−
dzinach z zastosowaniem „cichych
asfaltów”.

2. Przebudowa drogi powiatowej
5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzi−
nach z zastosowaniem „cichych as−
faltów” w km od 0+410 do 1+835.

Zadanie pierwszej jest realizowa−
ne w ramach Narodowego Progra−
mu Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp−
ność – Rozwój. Wykonawcą robót
budowlanych jest SKANSKA S.A.
Termin realizacji zadania wyzna−
czono do dnia 16 listopada 2015 r.
Wartość robót budowlanych to
4.136.423,43 zł brutto. 

Roboty budowlane polegają na:
wykonaniu kanalizacji deszczo−
wej,
budowie chodnika z betonowej
kostki brukowej,
przebudowie oraz remoncie zjaz−
dów indywidualnych do posesji
znajdujących się w pasie drogo−
wym, stanowiących część cho−
dnika z kostki betonowej,
budowie oraz przebudowie
dwóch zatok postojowych z ko−
stki granitowej nieregularnej,
ułożeniu warstwy ścieralnej
z SMA jezdni drogi, po uprze−
dnim wykonaniu frezowania pro−
filującego,
budowie oświetlenia (rondo),
budowie ronda w miejscu skrzy−
żowania dróg powiatowych ul.
Hołdunowskiej z ul. Murckow−
ską i ul. Gwarków.
W chwili obecnej prowadzone są

roboty związane z budową ronda,
gdzie w najbliższym czasie zostanie
ułożona nawierzchnia asfaltowa
(warstwa podbudowy i warstwa
wiążąca). Wykonane są już chodni−
ki na ul. Gwarków i części ul. Mur−
ckowskiej. Również na ul. Gwar−
ków planuje się położenie w naj−
bliższym czasie nawierzchni jezdni
(warstwa podbudowy i warstwa
wiążąca).

Przebudowa ul. Hołdunowskiej
realizowana jest w ramach promesy
na usuwanie skutków klęsk żywio−
łowych. Wykonawcą robót budow−
lanych jest Przedsiębiorstwo Budo−
wy Dróg „DROGOPOL−ZW” Sp.
z o.o. Termin realizacji zadania wy−
znaczono do 16.11.2015 r. Wartość
robót budowlanych to 2.347.234,13
zł brutto.

Zakres prac obejmuje wykona−
nie:

obustronnego chodnika z kostki
brukowej betonowej,
przebudowy skrzyżowań,
przebudowy nawierzchni jezdni,
naprawy elementów odwodnie−
nia drogi,
remontu zjazdów i dojść do ist−
niejących posesji.
W chwili obecnej prowadzone są

roboty związane z budową chodni−
ka od skrzyżowania z ul. Fredry

w stronę budowanego ronda na
skrzyżowaniu dróg ul. Hołdunow−
ska, Gwarków, Murckowska (pra−
wa strona). Chodnik po lewej stro−
nie został wykonany. Zakończenie
prac brukarskich przewiduje się do
końca sierpnia br. W dalszej kolej−
ności rozpoczną się roboty związa−
ne z wykonaniem nawierzchni jez−
dni drogi (frezowanie) oraz ułoże−
nie warstw jezdnych (nawierzchnia
SMA).

Marcin Podleśny

INWESTYCJE W LĘDZINACH

Czas widocznych zmian

Wykonany chodnik przy ul. Murckowskiej. 

Stan prac na rondzie w dniu 13 sierpnia. 
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Chodnik przy ulicy Gwarków. 
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Ze względów technicznych nie zdążyliśmy zamieścić poniższych wypowiedzi
w czerwcowym numerze BIL−a, więc nadrabiamy to w wydaniu wakacyjnym.

AGATA BOBLA (Gimnazjum nr 1) 
– najwyższa średnia ocen w mieście (5,78)

– Moimi ulubionymi przedmiotami szkolnymi są język polski, geografia, ję−

zyk angielski, fizyka i wychowanie fizyczne. W wolnym czasie chętnie czytam

książki o różnej tematyce, najczęściej jednak romanse. Gram w koszyków−

kę – reprezentowałam Gimnazjum nr 1 w tej dyscyplinie sportowej. Po wa−

kacjach będę uczennicą technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzi−

nach, a potem chciałabym studiować energetykę odnawialną na Politechni−

ce Częstochowskiej. Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, co do mojej

pracy zawodowej. Preferuję aktywny wypoczynek, więc podczas wakacji mię−

dzy innymi wyjadę na 9−dniowy prywatny kurs języka angielskiego, a powro−

cie wybiorę się wraz z koleżankami z klasy na 2−tygodniowy obóz młodzieżo−

wy we Włoszech.

MARTYNA HORST (Gimnazjum nr 3) 
– druga lokata w mieście (5,72)

– Interesuję się sportem, pasjonuje mnie siatkówka, w której to dyscypli−

nie reprezentowałam szkołę – nasza drużyna dziewcząt wywalczyła nawet

mistrzostwo powiatu w kategorii gimnazjów. Od kilku lat pasjonuję się też

fotografią, najczęściej robię zdjęcia przyrody w skali makro. Chętnie ucze−

stniczę w konkursach fotograficznych, a zdobywane tam nagrody i wyróżnie−

nia utwierdzają mnie w przekonaniu, że robię postępy w tej dziedzinie.

Z przedmiotów szkolnych najbardziej lubię informatykę i matematykę. Czę−

sto edytuję grafikę oraz projektuję wnętrza budynków w grach komputero−

wych. Dalszą naukę będę kontynuować w klasie o profilu matematyczno−fi−

zycznym w bieruńskim LO. Chciałabym, by w przyszłości mój zawód związa−

ny był z informatyką bądź matematyką. W trakcie wakacji na pewno pojadę

na kilka dni w polskie góry.

EWELINA PTASZKOWSKA (Gimnazjum nr 1)
– trzecia lokata w mieście (5,68)

– Mojemu gimnazjum zawdzięczam nie tylko ogrom wiedzy i umiejętności,

ale także to, że mnie w jakiś sposób ukształtowało. Dzięki nauczycielom,

w tym mojej wychowawczyni Magdalenie Karoń oraz koleżankom i kolegom

poznałam, co to przyjaźń, współpraca, wzajemne wsparcie, miłość, życzli−

wość itd. Swoją nową pasję, czyli strzelectwo sportowe, zawdzięczam pani

Alinie Bielec. Lubię też tańczyć i śpiewać. Trudno mi wyróżnić jeden ulubio−

ny przedmiot szkolny, bo generalnie mam przychylny stosunek do wszy−

stkich, ale raczej jest to język polski. Planuję kontynuować naukę w LO im.

L.Kruczkowskiego w Tychach, a potem studiować prawdopodobnie pedago−

gikę, choć jeszcze nie jestem tego pewna. Nie mam konkretnych planów, co

do tegorocznych wakacji, ale na pewno nie będzie to tylko bierny wypoczy−

nek.

NATALIA CZARNUCH (Gimnazjum nr 2) 
– najwyższa średnia ocen w szkole (5,28)

– Wśród wielu moich zainteresowań i pasji chciałabym szczególnie wyróż−

nić sport, zwłaszcza piłkę nożną – często dopinguję na meczach drużynę

MKS Lędziny. Przez cztery lata trenowałam piłkę ręczną, między innymi

w klubie juniorek w Chorzowie, wywalczyłam też tytuł mistrza województwa

śląskiego dziewcząt w kategorii szkół podstawowych. Interesuję się również

fotografią, muzyką, prawem, modą, językami obcymi i dziennikarstwem. Mo−

imi ulubionymi przedmiotami szkolnymi są: język angielski, z którego skoń−

czyłam kilka kursów oraz język włoski, język polski i biologia. W przyszłości

chciałbym zostać dziennikarką lub prokuratorką. Mam nadzieję, że uda mi

się zrealizować te marzenia.

PIOTR POGORZELSKI (PZS Lędziny) 
– najwyższa średnia ocen w szkole (5,51)

– Cieszę się, że udało mi się osiągnąć tak dobre wyniki w nauce. W lę−

dzińskim PZS−ie mogłem kontynuować swoje zainteresowania strażą pożar−

ną w klasie o kierunku ochrona przeciwpożarowa. Mam skromne plany, co

do spędzenia wakacji, ale postaram się ten czas wykorzystać i na aktywny

wypoczynek i na pogłębienie swojej wiedzy oraz zainteresowań na różnych

kursach czy szkoleniach. Chciałbym dostać się na studia w Szkole Głównej

Służby Pożarniczej w Warszawie, bowiem swoją przyszłość zawodową wiążę

ze służbą w jednostkach państwowej straży pożarnej.

Opracował: Mirosław Leszczyk

WYRÓŻNIENIA

Nasi najlepsi

Od lewej E. Ptaszkowska, A. Bobla, M. Horst. 
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WSPOMNIENIE

W ostatnich dniach czerwca, już po
zakończeniu roku szkolnego, w bardzo
licznym gronie szczerze oddanych
przyjaciół pożegnaliśmy nauczycielkę
języka polskiego Teresę Kokoszkę. 

Dzięki swojej życzliwości i ot−
wartości wobec innych ludzi zyska−
ła Ona uznanie i szacunek zarówno
w środowisku lokalnym, jak
i w środowisku zawodowym. Swo−
im uczniom oprócz ogromnej wie−
dzy wpajała szczerość, akceptację
innych, dobroć, tolerancję a nade
wszystko szacunek dla każdego
człowieka. Była osobą lubianą i ce−
nioną przez wszystkich, którzy ją
bliżej poznali. Każdy w Jej obecno−
ści mógł się czuć w pełni sobą,
gdyż nie dzieliła ludzi na lepszych
czy gorszych ze względu na ich
światopogląd, status społeczny, wy−
konywany zawód itp. 

Będąc osobą bezpośrednią w sto−
sunku do innych, potrafiła cały czas
zachowywać pewien dystans do
własnej osoby. W trakcie długolet−
niej i ciężkiej choroby nie użalała

się nas sobą, ale często żartowała ze
swoich dolegliwości i życiowych
utrudnień, jakie ją spotykały. Za−
chowywała optymizm i wolę walki
z chorobą do samego końca. Nawet
w ostatnich godzinach życia bliskie
jej sercu były problemy innych
osób, którym starała się pomagać
w miarę swoich możliwości. Zaw−

sze nam, swoim koleżankom i kole−
gom w pracy, mówiła, że cierpienie
jest „po coś” – czegoś ważnego nas
w życiu uczy i coś pożytecznego
w nasze życie wnosi.

Teresa była dobrą matką dla troj−
ga swoich dzieci, wyrozumiałą żo−
ną, kochającą córką i siostrą. Bez
wątpienia stanowiła klasyczny
przykład zgody na samą siebie i in−
nych. Jej życie obfitowało w wy−
jazdy, poznawanie świata, było
w nim również miejsce na przyjaźń
i koleżeństwo, a także na życie re−
ligijne.

Żegnając śp. Teresę Kokoszkę
mamy świadomość, że wyruszyła
na wieczne wakacje. Dodajmy, że
mottem swego życia uczyniła słowa
ks. Jana Twardowskiego „Śpie−
szmy się kochać ludzi – tak szybko
odchodzą i Ci co nie odchodzą, nie
zawsze powrócą”. 

Spoczywaj w pokoju! 
Koleżanki i koledzy 
z lędzińskich szkół: 

Gimnazjum nr 2
i Szkoły Podstawowej nr 3

Wspomnienie 
o Teresie Kokoszce

SPROSTOWANIE

Informujemy, że poprzednim numerze BIL „Lędziny−teraz”
6 (145) czerwiec 2015 w artykule pt. „Prymusi nagrodzeni”
(str. 4) omyłkowo wskazano, iż uczeń Gimnazjum nr
2 w Lędzinach, tj. Adrian Wagstyl uzyskał średnią ocen
4,94 podczas, gdy w rzeczywistości jego średnia ocen
w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 5,06, co daje ucznio−
wi ex aequo 17 miejsce w mieście.

Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy tym
bardziej, iż Adrian Wagstyl, oprócz osiągnięcia tak wy−
sokiej średniej ocen, dodatkowo, jako jedyny z tegoro−
cznych absolwentów szkół w powiecie był finalistą eta−
pu wojewódzkiego olimpiady przedmiotowej z biolo−
gii. Gratulujemy!

Redakcja

Adrian Wagstyl ze średnią 5,06

O G Ł O S Z E N I E

STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016
Urząd Miasta Lędziny – Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż od 1 września br. można
składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016 (do pobra−
nia bezpośrednio w Wydziale lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce Edukacja/Stypendia
szkolne, gdzie dostępny jest również Regulamin udzielania pomocy materialnej).
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wy−
nikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opie−
kuńczo−wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe, które zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć 456,00 zł. netto na osobę w rodzinie. 
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sy−
tuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:
• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia; 
• odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktual−

ną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń

wypłacanych przez PUP,
• w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez

pracy i braku dochodów, 
• zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych

przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkanio−
we),

• w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświad−
czenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne,

• dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie
od komornika, przekaz pocztowy)

• każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.
Wnioski wraz z potwierdzonymi załącznikami należy składać w Wydziale Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
(I piętro, pokój 109) codziennie w godzinach pracy Urzędu

w terminie do dnia 15 września 2015r.

Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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W okresie wakacyjnym Miejski Ośro−
dek Kultury zaoferował mieszkańcom
serię muzycznych wydarzeń w ra−
mach letnich koncertów „Pod Chmur−
ką” na Placu Farskim.

Muzycznym otwarciem wakacji
było 11 lipca br. odtwarzanie muzy−
ki mechanicznej przez DJ Ice Kay
i DJ In Griss. W prezentowanej mu−
zyce prym wiodły mocne bity mu−
zyki dyskotekowej. 26 lipca wzo−
rem ubiegłego roku, odpustowe po−
południe (odpust w parafii św. An−
ny) Plac Farski wypełniała zróżni−
cowana muzyka grana i śpiewana
przez zespół „Znajomi”. Równy
rok temu zespół grał w tym miejscu
i wtedy na łamach lędzińskiej gaze−
ty poświęcono mu więcej miejsca.
Koncert rozpoczął Dominik In−
gram, grający na instrumentach kla−
wiszowych, oraz Grzegorz Ułan,
który oprócz „Yamahy” grał na
akordeonie. Do męskiej części ze−
społu dołączyła saksofonistka Aga−
ta Wojtala – Kubecka, świeżo upie−
czona mama, dla której muzyka jest
ważnym elementem jej życia i stąd
też była jej obecność na scenie, co
ku uciesze słuchaczy wzbogaciło
występ dodatkowymi dźwiękami.−
Również wokalnie można ją było
usłyszeć w przeboju zespołu Maa−
nam „Cykady na Cykladach”.

Występ zespołu znajomi wypeł−
niły piosenki polskie, włoskie i an−
glojęzycznei to w różnych stylach
muzycznych, co tym bardziej za−
chęcało przybyłych nie tylko na od−

pust do tańca. Z kolei sierpniowe
koncerty otworzył 2 sierpnia mys−
łowicki zespół Blue Boys w skła−
dzie Artur Matysiak i Mirosław He−
rzog. Oboje muzycy grają na instru−
mentach klawiszowych i śpiewają.
Zespół który w lipcu występował
w restauracji „Pinocy”, na Placu
Farskim wykonywał dla mieszkań−
ców różnorodny repertuar, na który
złożyły się znane covery, zarówno
nowe jak i nieco starsze, polskie
i obcojęzyczne. Wykonując tak bo−
gaty zestaw piosenek, obojętnie czy
ktoś preferuje disco polo, klimaty
biesiadne, czy mocniejsze brzmie−
nia, zawsze starają się trafić w upo−
dobania muzyczne starszych
i młodszych, tak by zachęcić do
wspólnej zabawy. Muzykom podo−

bało się zarówno miejsce jak
i akustyka, oraz reakcja publiczno−
ści na ich granie, nie wykluczone
więc, że na scenie Placu Farskiego
pojawia się ponownie. Zarówno
słoneczna pogoda tego lata jak
i zdobywające coraz większą popu−
larność miejsce, przyciąga coraz
więcej ludzi. Jeszcze więcej publi−
czności chciałoby się widzieć 22
sierpnia podczas koncertu reggae−
’owców z Rudy Śląskiej, czyli
zespołu ‘Nienegatywni” i 29 sier−
pnia podczas koncertu zespołu
PROWIZORA grającego fajnego
bluesa i rocka, w którym frontma−
nem jest lędzinianin Dawid Koz−
łowski, śpiewający i grający na gi−
tarze oraz harmonijkach ustnych. 

Bogusław Żogała

MUZYKA

Letnie koncerty pod chmurką

Na scenie Znajomi. 
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WARTO ZOBACZYĆ

Nadal jeszcze można oglądać cie−

kawą wystawę obrazów młodej lędzi−

nianki Darii Stanclik, wykonanych

w technice akrylowej, które są pre−

zentowane w holu naszego magi−

stratu. Co prawda jest ona absol−

wentką klasy o profilu matematy−

czno−fizyczno−informatycznym LO

w Bieruniu, ale obecnie studiuje dru−

gi rok architekturę wnętrz w Akade−

mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Motywem przewodnim prac młodej

artystki, wykonanych w ciągu ostat−

nich dwóch lat, jest „kolor”. D. Stan−

clik nie utożsamia się z żadnym nur−

tem w sztuce, bowiem dopiero po−

szukuje swojego stylu malarskiego.

Zachęcamy do obejrzenia tych prac!

Mirosław Leszczyk

Wystawa Darii Stanclik

Drugi autoportret Darii Stanclik. fo
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Będzie płyta!
Działający przy Miejskim Ośrodku Kultury lędziński chór „Akord” pod opie−

ką Jacka Piłatyka, postanowił utrwalić swoje dokonania w postaci płyty

kompaktowej. W hołdunowskim kościele pw. Chrystusa Króla, chór nagrał

w maju pięć utworów zaśpiewanych a cappella. W czerwcu w tym samym

miejscu dograno kolejne, ale już z akompaniamentem kościelnych organów.

Nagrany materiał, to głownie repertuar sakralny.Na potrzeby oprawy grafi−

cznej tej płyty, 26 czerwca br. na Placu Farskim w Lędzinach odbyła się pro−

fesjonalna sesja fotograficzna, podczas której fotograf Jacek Filipiak doku−

mentował członków chóru w swych strojach galowych. Bogusław Żogała

MUZYKA

Chór Akord. 
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W święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny 15 sierpnia br. przy kap−
liczce na Smardzowicach, proboszcz
parafii Chrystusa Króla ks. Marek Pła−
za odprawił plenerową mszę świętą do
Opatrzności Bożej przez wstawienni−
ctwo MB Wniebowziętej, z podzięko−
waniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
w imieniu lokalnej społeczności z lę−
dzińskiej dzielnicy Smardzowice.

Zamiast homilii odczytany został
list Metropolity Katowickiego, arcy−
biskupa Wiktora Skworca, nawiązu−
jący do uroczystości związanych
z 90 – tą rocznicą Koronacji Cudo−
wnego Obrazu Matki Bożej Piekar−
skiej koronami Piusa XI. Modlit−
wom w cieniu starych dębów o zdro−
wie mieszkańców jak i o dobre plo−
ny towarzyszyły trele szpaków i od−
głosy krążących nad głowami jaskó−
łek, co jeszcze bardziej podkreślało
niecodzienność tego miejsca. Na za−
kończenie mszy św. poświęcono

przyniesione przez parafian bukiety
z ziół i kwiatów. Smardzowicka
kaplica poświęcona tajemnicy
Wniebowzięcia Matki Bożej, która
powstała w pierwszej połowie
XVIII, była świadkiem wielu wyda−
rzeń od czasów, kiedy jeszcze na
mapach nie było Hołdunowa,
a Smardzowice miały swoje władze
gminne i swoją szkołę. To m. in.

w tej kapliczce lokalni powstańcy
śląscy ukrywali broń. O tym, w ja−
kim stopniu to szczególne i zadbane
miejsce skupia lokalną ludność bę−
dzie można się przekonać już nieba−
wem, bowiem na 5 września organi−
zatorzy zapowiadają IV edycję Ro−
dzinnego Festynu w Smardzowicach
„Przy kapliczce” połączonego z do−
żynkami. Bogusław Żogała

UROCZYSTOŚCI

ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ NA SMARDZOWICACH

Proboszcz M.Płaza święci zioła oraz kwiaty.
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W piątkowe popołudnie, 17 lipca,
w sali audiowizualnej przy Placu Far−
skim odbyło się spotkanie otwarte
z senatorem Czesławem Ryszką (wywo−
dzącym się z Lędzin Goławca absol−
wentem KUL−u), a zarazem promocja
jego najnowszej książki pt. „Prymas
ze Śląska. Sługa Boży Kardynał August
Hlond (1881−1948)”, wydanej z okazji
obchodzonego w tym roku jubileuszu
90. rocznicy powstania diecezji kato−
wickiej oraz 90. rocznicy koronacji ob−
razu Matki Bożej Piekarskiej. 

Senator Ryszka na wstępnie przypom−

niał, że A.Hlond zanim został „Wielkim

Prymasem II Rzeczypospolitej” (słowa

Jana Pawła II), jako administrator apo−

stolski i pierwszy biskup katowicki powo−

łał do życia najważniejsze instytucje dzi−

siejszej archidiecezji katowickiej: kurię,

sąd biskupi i seminarium duchowne, za−

początkował budowę katedry, zreorgani−

zował parafie i duszpasterstwo, założył

tygodnik „Gość Niedzielny” i doprowadził

do wspomnianej koronacji. A wszystko

to w ciągu niespełna czterech lat!

Następnie prelegent opowiedział oko−

ło 50−ciu słuchaczom o drodze życiowej

i dokonaniach Augusta Hlonda w roli pry−

masa Polski i kardynała. Urodził się on

w 1881 roku w Brzęczkowicach, dzisiej−

szej dzielnicy Mysłowic. Na początku XX

wieku kierował między innymi salezjański−

mi zakładami w Oświęcimiu, Krakowie

i Przemyślu, następnie pełnił ważną fun−

kcję rozległej inspektorii austriacko – nie−

miecko – węgierskiej, po czym papież

Pius XI mianował go w 1922 roku admini−

stratorem apostolskim polskiej części

Górnego Śląska, a trzy lata później,

w 1925 roku, pierwszym biskupem nowo

utworzonej diecezji katowickiej. Już w na−

stępnym roku został on arcybiskupem

metropolitą gnieźnieńsko−poznańskim

i prymasem Polski, a rok później otrzymał

od papieża godność kardynalską. 

Podczas II wojny światowej przebywał

na przymusowej emigracji w krajach za−

chodniej Europy, będąc w tym czasie je−

dynym polskim hierarchą kościelnym

w randze kardynała. Do Polski powrócił

w 1945 roku i przystąpił rok później jako

arcybiskup gnieźnieński i warszawski do

budowy zrębów kościelnej administracji

na Ziemiach Zachodnich i Północnych,

a także do odbudowy zniszczonych ko−

ściołów w Warszawie i na terenie całego

kraju. Godność prymasa Polski sprawo−

wał aż do swojej śmierci w 1948 roku.

Powyższe spotkanie zorganizowało Sto−

warzyszenie Mieszkańców Miasta Lędziny

„Pod Klimontem”. Uczestniczyli w nim za−

równo mieszkańcy Lędzin, jak i okoli−

cznych miejscowości. Nie zabrakło też

przedstawicieli lędzińskich władz, w tym

burmistrz Krystyny Wróbel, przewodniczą−

cej Rady Miasta – Elżbiety Ostrowskiej

i niektórych radnych miejskich. Swoistym

historycznym tłem prelekcji senatora Ry−

szki była wystawa pt. „August Hlond – pry−

mas czasów narodowych wyborów”, przy−

gotowana przez Urząd Marszałkowski

w Katowicach i Instytut Pamięci Narodo−

wej, wcześniej prezentowana w niektórych

tyskich kościołach, a po 26 lipca także

w świątyni lędzińskiej pw. św. Anny.

Mirosław Leszczyk

SPOTKANIA

Senator Ryszka opowiadał o prymasie ze Śląska

Sms-owy system ostrzegania
Urząd Miasta w Lędzinach informuje, iż istnieje możli−
wość bezpłatnego otrzymywania drogą sms−ową informa−
cji o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, w tym pogodo−
wych.

Wysyłając jednego SMS (opłata według danego sta−
wek operatora) pod numer 4322 o treści „Ledziny.In−
fo kryzysowe” będą Państwo otrzymywać bezpłatnie
informację o zbliżających się zagrożeniach (w tym ró−
wnież pogodowych) w mieście oraz o świadczonej po−
mocy. 

Zachęcamy do skorzystania!
Szczegóły na stronie www.ledziny.pl

Spotkanie KTP 
w MBP

Współorganizatorzy, to jest Klub Tygodnika Po−
wszechnego w Powiecie Bieruńsko−Lędzińskim oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach serdecznie
zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie otwarte
„Nawrócenie – łaska Boga czy wolna wola człowie−
ka?”. Spotkanie to odbędzie się 25 września (piątek)
o godz. 18.00 w siedzibie MBP przy ul. Lędzińskiej 86.
Prelekcję wygłosi Jana Szuła z Imielina, który następ−
nie otworzy dyskusję na powyższy i pokrewne tematy.
Wstęp wolny.

Mirosław Leszczyk

WAŻNE ZAPROSZENIE
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Piękna słoneczna pogoda sprzyjała
uczestnikom XVI spotkania śląskich
pszczelarzy, które odbyło się
w niedzielę, 12 lipca, w ośrodku
szkoleniowo−hodowlanym Trutowisko−
Murcki, malowniczo usytuowanym na
polanie Hamerla w lesie murckow−
skim, na północ od lędzińskiego
osiedla Zamoście. 

Tym razem miało ono szczegól−
nie uroczysty charakter, gdyż je−
dnocześnie stanowiło najważniej−
szy punkt tegorocznych obchodów
95−lecia Śląskiego Związku Pszcze−
larzy w Katowicach. Tradycyjnie
spotkanie to rozpoczęła okoliczno−
ściowa msza św. w intencji pszcze−
larzy i ich rodzin, odprawiona
w drewnianym pawilonie Pszczel−
nik przez arcybiskupa seniora ks.
Damiana Zimonia, a koncelebrowa−
na przez: ks. Grzegorza Kotyczkę –
kapelana śląskich pszczelarzy, ks.
Mikołaja Skawińskiego – kapelana
śląskich leśników i franciszkanina
ks. Alana Ruska – proboszcza para−
fii św. Ludwika i Wniebowzięcia
NMP w Katowicach Panewnikach.
Do mszy śpiewał zespół kameralny
„Laus Deo” z Lędzin pod dyrekcją
Joanny Wypich, a asystowały li−
czne poczty sztandarowe kół
pszczelarskich, natomiast w jej
trakcie ksiądz arcybiskup poświęcił
z okazji wspomnianej rocznicy fi−
gurę św. Ambrożego, patrona
pszczelarzy.

W części oficjalnej uroczystości
prezes ŚZP, Zbigniew Binko, powi−
tał jej uczestników, w tym imiennie
oficjalnych gości, wśród których
znajdowali się między innymi poseł
Krzysztof Gadowski, wicewojewo−
da śląski Mirosław Szemla i wice−
marszałek sejmiku śląskiego Stani−
sław Dąbrowa oraz reprezentanci
władz powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego – wicestarosta Henryk Bar−
cik, lędzińska burmistrz Krystyna
Wróbel i skarbnik miasta Bieruń,

Dorota Przybyła, a także władz tys−
kich – wiceprezydent Igor Śmietań−
ski i skarbnik miasta Tychy, Urszu−
la Dryka. Po wystąpieniach niektó−
rych spośród gości, w tym przedsta−
wicieli zaprzyjaźnionych ze ŚZP
sąsiednich związków pszczelar−
skich, ale również z Czeskiego
Związku Pszczelarzy w Zlinie, wrę−
czono aż 45 odznaczeń związko−
wych. Najwyższe odznaczenia
pszczelarskie, popiersie ks. dra Jana
Dzierżona, otrzymali Tadeusz Nor−
man, nadleśniczy Nadleśnictwa Ka−
towice oraz Adam Wilczyński, kie−
rownik sekcji historycznej ŚZP.
Wśród uhonorowanych znalazł się
też Edmund Bryjok z Lędzin Gó−
rek, wiceprezes zarządu ŚZP oraz
wieloletni opiekun ośrodka Truto−
wisko−Murcki z ramienia tegoż za−
rządu, a także główny koordynator
lipcowych spotkań śląskich pszcze−
larzy.

Następnie, prezes Binko zachęcił
wszystkich zebranych do obejrze−
nia okolicznościowej wystawy pt.”
95 lat ŚZP w Katowicach”, przygo−
towanej pod kierunkiem wspo−
mnianego A.Wilczyńskiego i zapo−
znania się z IV tomem „Słownika
biograficznego regionu tarnogór−
skiego” pod redakcją dra Marka

Wrońskiego, zawierającego także
biografie założycieli ŚZP. Dalsza
część spotkania miała już charakter
biesiady towarzyskiej, którą naj−
pierw umilał akordeonista Janusz
Korczyk a następnie chór mieszany
„Zorza” pod dyrekcją Lilianny
Czajkowskiej, działający przy Do−
mu Kultury w Wyrach oraz Zespół
Śpiewaczy „Dąbie”, działający
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Psarach. Sporo osób skorzystało
również z możliwości potańczenia
przy muzyce Mirosława Krawczy−
ka z zespołu „Dąbie”, grającego na
organach elektronicznych.

Według szacunków organizato−
rów spotkania tego dnia przez pola−
nę Hamerla przewinęło się w sumie
co najmniej dwa tysiące osób, nie
tylko śląskich pszczelarzy i człon−
ków ich rodzin, ale także wielu
mieszkańców Tychów, powiatu
bieruńsko−lędzińskiego, Mysłowic
i innych miejscowości. Chętnie ko−
rzystali oni z małej gastronomii
oraz z licznych stoisk pszczelar−
skich, gdzie mogli zaopatrzyć się
w rozmaite gatunki miodu oraz in−
nych produktów pszczelich, łą−
cznie ze smakowitymi miodami
pitnymi. 

Mirosław Leszczyk

Spotkanie biesiadne 
i obchody 95-lecia ŚZP

Koncelebranci mszy św. w Pszczelniku. 
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WYCIECZKI

Kolejną wycieczkę integracyjną Da−
nuta Karkoszka, instruktor Domu
Dziennego Pobytu Seniora przy MOPS
w Lędzinach, zorganizowała do Cie−
szyna, w piątek, 17 lipca. Uczestni−
czyło w niej 48 osób, podopiecznych
i sympatyków DDPS−u. 

Najpierw, po przybyciu do Cieszy−

na, pozowali oni do wspólnej foto−

grafii na tle autokaru, który zatrzy−

mał się na parkingu w rejonie ulicy

Czarny Chodnik. Potem szybko

utworzyły się małe grupy nastawione

bardziej na relaks bądź na zrobienie

atrakcyjnych zakupów, zwłaszcza

w Czeskim Cieszynie i i wyruszyły

w stronę Rynku lub w kierunku Mo−

stu Przyjaźni na Olzie. 

Spora część wycieczkowiczów,

w sumie 22 osoby, postanowiła je−

dnak wykorzystać przede wszystkim

pobyt tu na zwiedzenie najważniej−

szych i najciekawszych zabytków

oraz atrakcji turystycznych. Zwiedza−

nie zaczęli oni od historycznej Góry

Zamkowej, gdzie najpierw zapozowa−

li do wspólnego zdjęcia na tle klasy−

cystycznego Pałacu Myśliwskiego

i Pomnika Legionistów Polskich

(z 1934 roku). Aż 16 osób weszło

po kamiennych i drewnianych scho−

dach na 29−metrową gotycką Wieżę

Piastowską z XIV wieku, skąd podzi−

wiano piękną panoramę Cieszyna

po obu stronach Olzy, ale także wi−

doki Beskidu Śląskiego. Duże wra−

żenie wywarło też na wycieczkowi−

czach wnętrze romańskiej rotundy

pw. św. Mikołaja z końca XI wieku,

pełniącej przed wiekami funkcję

kaplicy zamkowej oraz pozostałości

XIII−wiecznej wieży ostatecznej obro−

ny.

Pogoda nie sprzyjała zbyt długim

wędrówkom, gdyż w południe tempe−

ratura powietrza w cieniu sięgała 30

stopni Celsjusza, więc ogół wycie−

czkowiczów po dokonaniu planowa−

nych zakupów, zwłaszcza po czes−

kiej stronie Olzy, poświęcił więk−

szość pozostałego czasu na relaks

przy kawie czy przy znakomitym

czeskim piwie. W drodze powrotnej

na parking część z nich obejrzało po

polskiej stronie Olzy między innymi

zabytkowy Rynek z klasycystycznym

ratuszem i barokową fontanną św.

Floriana, legendarną Studnię Trzech

Braci (Bolka, Leszka i Cieszka), Mu−

zeum Drukarstwa, secesyjny gmach

Teatru im. Adama Mickiewicza itd.

Wracając z Cieszyna wycieczkowi−

cze zatrzymali się w pięknym zajeź−

dzie „Pod Delfinem” w Ochabach

Małych. Spożyli tam smaczny dwu−

daniowy obiad, a potem relaksowali

się przy deserze i kawie obok urzą−

dzonych przy zajeździe akwenach

z rybami, w tym z ogromnymi jesio−

trami. Jazdę autokarem do Lędzin

umilał im jeden z uczestników wycie−

czki – Jerzy Mantaj, który rozweselał

słuchaczy (często do łez) mnóstwem

dowcipów i anegdot.

Mirosław Leszczyk

Wycieczka DDPS do Cieszyna

Uczestnicy wycieczki. 
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ROZRYWKA

Z ciekawą propozycją na spędzanie
wolnego letniego czasu, wyszła firma
„Pinocy”. Począwszy od 10 lipca br.
w ogródku przy restauracji i hotelu,
odbywają się w piątki familijne bie−
siady, które mają być powrotem do
tradycji weekendowego biesiadowa−
nia.

Za każdym razem przy udziale
mieszkańców odbywa się pokaz
sztuki kulinarnej i cukierniczej,
oraz ich wypiek. Z wielkim zainte−
resowaniem spotkały się specjalne
warsztaty cukiernicze dla dzieci,
podczas których ugniatają ciasta,
oraz formują i ozdabiają ciastka,
które później trafiają do pieca,
a upieczone do małych ciastkarzy.
Młodzi cukiernicy pod czujnym
okiem personelu pana Pinocego,
uczyli się jak zrobić coś kolorowe−
go i smacznego. 

Degustacji firmowych smakoły−
ków zawsze towarzyszy muzyka na
żywo, przy której chętnie bawią się
przybyli goście. Spędzanie wolne−
go czasu w lipcowe piątki umilała

połowa duetu Blue Boys z osobą
wspomagającą na scenie. Muzycy
prezentowali repertuar polskojęzy−
czny, jak i przeboje włoskie, czy
anglojęzyczne. Dla osób, które naj−
aktywniej wykorzystywały skoczne
rytmy do wspólnej zabawy, prze−
znaczane były nagrody z firmy

„Rosa”. Jako nagrodę dla najwy−
trwalszych uczestników biesiad,
można traktować brawurowe wy−
stępy wokalisty Blue Boys, wciela−
jącego się w postać Elvisa Presleya,
podczas których bardzo ciekawie
wykonywał jego przeboje.

Bogusław Żogała

Biesiady „U Pinocego”

Fragment warsztatów dla dzieci. 
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Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ

Aż z 70 godzin rehabilitacyjnej jazdy
na koniu mogło (i nadal może) sko−
rzystać 16 dzieci z Lędzińskiego Sto−
warzyszenia na Rzecz Osób Niepełno−
sprawnych i Ich Rodzin, dzięki dota−
cji powiatu bieruńsko−lędzińskiego,
środkom z 1% podatku oraz wspar−
ciu przez firmę PGK „Partner” Sp.
z o.o. w trakcie trwających od czer−
wca do września zajęć.

W tym roku zarząd stowarzyszenia

zorganizował zajęcia hipoterapeuty−

czne w Ośrodku Rekreacji Konnej

„Solec” w Bieruniu. Niewątpliwie,

udogodnieniem dla niepełnospra−

wnych była z pewnością możliwość

indywidualnego dopasowania termi−

nów i godzin terapii. Jak podkreśla

Prezes Stowarzyszenia Krystyna Cu−

ber – Celem terapii z koniem jest

przywrócenie dziecku sprawności fi−

zycznej i psychicznej w możliwym do

osiągnięcia stopniu. Dodatkową

wartością tej metody rehabilitacji

jest to, że mali pacjenci nie nudzili

się i chętnie współpracowali z tera−

peutą. A same ćwiczenia wykonywa−

ne na koniu, przez swoją atrakcyj−

ność są jednocześnie dla nich na−

grodą. Poza tym, kontakt z koniem,

poddanie się jego łagodnym, koły−

szącym ruchom sprzyja relaksowi

i odpoczynkowi. Marcin Podleśny

Hipoterapia dla podopiecznych LSNONiIR
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W trakcie zajęć.

ZEBRANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE
LSNONiIR

We wtorek, 8 września o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej
Powiatowego Centrum Społeczno−Gospodarczego przy ul. Lędzińskiej 24

w Lędzinach odbędzie się zebranie informacyjno−organizacyjne
Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

i Ich Rodzin. Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia! 
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W bieżącym roku wyjątkowo liczno
grupa lędzinian obchodziła bądź bę−
dzie obchodzić 90. lub 95. rocznicę
urodzin. Należy do nich również
Franciszek Foltyn, mieszkaniec Go−
ławca, którego 5 czerwca odwiedzi−
ły burmistrz Krystyna Wróbel i kie−
rownik Urzędu Stanu Cywilnego, Re−
nata Ścierska. 

Złożyły mu serdeczne życzenia

urodzinowe, wręczyły list z gratula−

cjami, bukiet kwiatów i paczkę

z okolicznościowymi prezentami.

90−letniemu jubilatowi

towarzyszyła żona Janina, synowa

Ewa, wnuczka Ola oraz 6−letni pra−

wnuk Kuba. Następnie przy kawie,

herbacie i kołoczu długo rozmawia−

no na różne tematy, ale głównie

o drodze życiowej Jubilata, który od

razu nawiązał bliski kontakt z panią

burmistrz.

– Urodziłem się 24 maja 1925

roku w Woli, w rodzinie Franciszki

(z domu Kubeczko) i Augusta Folty−

nów – opowiada pan Franciszek. –

Byłem najmłodszym dzieckiem,

miałem dwie siostry i dwóch braci,

ale wszyscy już nie żyją. Moi rodzi−

ce prowadzili małe gospodarstwo

rolne, a ojciec pracował też w ko−

palni Giszowiec jako górnik dołowy.

Po ukończeniu 18 lat pan Franci−

szek został powołany 26 sierpnia

1943 roku do Wehrmachtu. Po

wojskowym przeszkoleniu otrzymał

przydział do jednostki, która stacjo−

nowała w południowej Francji.

W trakcie dwutygodniowego urlopu,

wiosną następnego roku, gdy prze−

bywał w domu rodzinnym, dostał

pilne skierowanie do jednostki

w północnej Francji, gdzie wojska

niemieckie usiłowały przeciwstawić

się ofensywie aliantów, którzy

w Normandii otworzyli drugi front

wojenny w Europie. Jednostka woj−

skowa, w której służył pan Franci−

szek, znalazła się w tzw. kotle i 23

sierpnia 1944 roku dostała się do

niewoli brytyjskiej, a następnie zo−

stała przewieziona w pobliże Londy−

nu. Wraz z innymi żołnierzami, któ−

rzy czuli się Polakami, zgłosił się

do Polskich Sił Zbrojnych na Zacho−

dzie i już 24 września znalazł się

w 24 Pułku Ułanów Pancernych

I Korpusu PSZ. Kierował czołgiem

typu Shermann i w ramach I Dywiz−

ji Pancernej pod dowództwem gen.

Stanisława Maczka brał udział

w wyzwalaniu Belgii i Holandii,

a swój szlak bojowy zakończył

9 maja 1945 roku w północnych

Niemczech, w porcie Wilhelmsha−

fen.

– Aż do końca czerwca 1947 ro−

ku pełniłem służbą wojskową

w Nadrenii, w ramach brytyjskiej

strefy okupacyjnej w Niemczech,

po czym, na własną prośbę, zosta−

łem z niej zwolniony i mogłem wre−

szcie wrócić do domu – kontynuuje

opowieść. – Rodzice, którzy wie−

dzieli, że żyję, powitali mnie z nieo−

pisaną radością. Z zawodu jestem

kowalem, więc gdy trochę odpo−

cząłem, już w listopadzie zatrudni−

łem się w firmie budującej kopalnię

„Ziemowit”, a następnie na dole

wspomnianej kopalni, jako ślusarz

szybowy. Pracowałem tam przez 35

lat, czyli do emerytury górniczej.

16 listopada 1957 r. ślubu cywil−

nego z Janiną Horst, mieszkanką

Górek, udzielił mu sołtys Franci−

szek Misterek, a następnego dnia

połączył ich węzłem małżeńskim

w kościele św. Anny w Lędzinach

proboszcz ks. Henryk Czekała. We−

sele odbyło się w góreckiej kar−

czmie prowadzonej przez rodziców

panny młodej, Anieli i Józefa Hor−

stów. Początkowo młodzi mieszkali

w domu rodzinnym pani Janiny,

a w 1965 roku przenieśli się do do−

mu, który wybudowali w Goławcu

i nadal w nim mieszkają. Mieli też

5−morgowe gospodarstwo rolne.

Wychowali dwoje dzieci, córkę Lidię

i syna Grzegorza, doczekali się

dwóch wnuczek – Agatki i Oli,

dwóch wnuków – Klaudiusza i i Pa−

tryka oraz prawnuka – wspomnia−

nego Kubę.

– Teraz opiekują się nami syn

Grzegorz i jego żona Ewa, a także

wnuczka Agata i jej mąż Rafał – mó−

wi Jubilat. – Zdrowie mi dopisuje,

apetyt i humor również, a ponieważ

nadal mnie ciekawi, co się dzieje

w kraju i na świecie, często oglą−

dam telewizję, najchętniej Wiado−

mości, czasem słucham Radia Ma−

ryja, systematycznie czytam prasę

lokalną. Dla przyjemności, a zwła−

szcza dla wnuków oraz prawnuka

hoduję nawet dziesięć kur niosek

wraz z kogutem. Najbardziej mnie

i żonę cieszą jednak odwiedziny

najbliższych. Sami też chętnie ich

odwiedzamy, w tym siostrę żony

w Górkach. Jestem życiowym opty−

mistą i nawet obecna polska polity−

ka mnie nie zniechęca do widzenia

otaczającej mnie rzeczywistości

w kolorowych barwach – podsumo−

wuje.

Mirosław Leszczyk

SYLWETKI

Franciszek Foltyn 
jest życiowym optymistą

Wspólna fotka z jubilatem. 
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Za nami półtora miesiąca atrakcji or−
ganizowanych po raz siódmy w ramach
programu „Wakacje bez uzależnień”.
Jak co roku zajęcia, nad którymi czu−
wa Miejski Ośrodek Kultury odbywają
się na terenie trzech placówek: Zespo−
łu Szkół w Lędzinach – Goławcu, na
Placu Farskim oraz w siedzibie MOK. 

I tak, we wtorki odbywały się
różnorodne zajęcia stacjonarne za−
czynając od plastycznych,
rękodzielniczych i tanecznych koń−
cząc na sportowych. Tegoroczną
nowością na zajęciach były do−
świadczenia fizyczno−chemiczne
oraz zajęcia Kung–Fu prowadzone
przez Wiesława Bigosa (Prezesa
i założyciela Stowarzyszenia Big
Budo Polska, instruktora – 10 Dan),
a organizowane we wszystkich pla−
cówkach.

W środy w sali widowiskowej
„Piast” odbywały się przedstawie−
nia teatralne w ramach cyklu „Wa−
kacyjny Teatr Małego Widza”.
Mogły skorzystać z nich nie tylko
dzieci zapisane na zajęcia progra−
mu, ale i każdy mały widz. Przed−
stawienia cieszyły się dużym zain−
teresowaniem wśród dzieci, zwła−
szcza tych 4 i 5−letnich. Po przed−
stawieniach dodatkową atrakcją
były warsztaty prowadzone przez
aktorów „Bajkowych Skarbków
Śląska”. Warsztaty aktorskie pro−
wadzone w formie zabawy doty−
czyły różnej tematyki. Aktorzy
rozpoczęli od ćwiczeń otwierają−
cych i samoprezentacyjnych; kolej−
ne zaś przedstawiały różne formy
teatru poprzez taniec. Następne,
wymagały zainicjowania krótkich
scenek aktorskich kształtujących
współpracę i interakcję na scenie.
Natomiast, ostatnie lipcowe spot−
kanie pozwoliło zapoznać dzieci
z pracą aktora, reżysera, scenarzy−
sty oraz innych osób związanych
ze światem teatru. Środowe zajęcia
stanowiły oprócz przyjemności
wynikającej z oglądania przedsta−
wień formę nauki poprzez zabawę.
Dodatkową motywacją Dodatko−
wo, dla dzieci biorących czynny
udział w warsztatach przewidziano
upominki w formie słodyczy, na−
klejek i gadżetów.

W czwartki z kolei, dzieci brały
udział w wycieczkach, a pierwszą
z nich był wyjazd do Chaty Boro−
wej w Jaworznie na warsztaty doś−
wiadczalne, jaki odbył się 9 lipca.
Same doświadczenia sprawiły wie−
le frajdy nie tylko dzieciom, ale ró−
wnież opiekunom. Podczas zajęć
dzieci pracowały w małych gru−
pach, większość eksperymentów
wykonując samodzielnie lub z po−
mocą instruktora. Po części edu−
kacyjnej dla dzieci przewidziany
był poczęstunek a w wolnym cza−
sie, korzystały z ogromnego placu
zabaw i ścieżki zdrowia.

Do ulubionych miejsc, które
dzieci odwiedzają co roku w ra−
mach programu jest Leśny Parku
Niespodzianek w Ustroniu. W dniu
16 lipca dzieci po raz kolejny podą−
żając ścieżkami przyrodniczo–dy−
daktycznymi podziwiały i rozpo−
znawały różne gatunki roślin
i zwierząt. Sporą atrakcją dla
uczestników były pokazy lotów
ptaków drapieżnych oraz sów.
Dzieci miały możliwość podziwiać,
karmić i głaskać dzikie zwierzęta
żyjące na łonie natury rozległego

parku. Podziwiały jelenie, sarny,
daniele, muflony, dziki z małymi
warchlakami, kozy czy też kucyki. 

W dniu 23 lipca zorganizowano
wyjazd do Multikina w Tychach na
film pt. „W głowie się nie mieści”.
Film łączący inteligentny humor,
dynamiczną akcję i szaloną wyob−
raźnię stał się źródłem wielu różno−
rodnych emocji dzieci. W ramach
tego wyjazdu każde z dzieci otrzy−
mało zestaw kinowy w formie coli
i popcornu.

Ostatnią z lipcowych wycieczek
była eskapada do chorzowskiego
ogrodu zoologicznego. Po raz wtó−
ry wszystkim uczestnikom tak blis−
ki kontakt ze zwierzętami sprawił
wiele radości. Organizatorzy pod−
kreślali fakt, iż mimo częstych wi−
zyt w chorzowskim zoo, każdora−
zowo Śląski Ogród Zoologiczny
zaskakuje, rozwijając się i co roku
daje możliwość podziwiania no−
wych, pięknych pawilonów.
W pierwszy z sierpniowych czwar−
tków, z uwagi na aurę i wysokie
temperatury dokonano korekty,
zorganizowano wyjazd do kina na
film pt. „Ups! Arka odpłynęła”. Po−
dobnie, 13 sierpnia dzieci udały się

do kina, gdzie zobaczyły „Małego
księcia”.

Co szczególnie cieszy, w tym ro−
ku zajęcia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. W dniu rozpo−
częcia listy przyjęć były właściwie
już zamknięte, a dzieci były przy−
jmowane na tzw. listy rezerwowe.
Dopiero w chwili, gdy uczestnicy
rezygnowali z zajęć ze względu na
zorganizowane indywidualnie for−
my wypoczynku, przyjmowano na
to miejsce dzieci oczekujące.

Przed uczestnikami jeszcze dwa
tygodnie radosnych zajęć. Sierpnio−
we upały wymusiły kilka zmian
w harmonogramie wyjazdów,
a organizatorzy kierując się przede
wszystkim bezpieczeństwem dzieci,
na 20 sierpnia przesunęli termin wy−
jazdu do Krakowa do Wiosek świata.
26 sierpnia odbędzie się ostatnie
z przedstawień, pt. „W gospodar−
stwie Cioci Wandy”, a zwieńcze−
niem całego cyklu będzie piknik, ja−
ki odbędzie się 28 sierpnia na Placu
Farskim, a którego szczegóły można
znaleźć na plakacie na stronie 10 ni−
niejszego wydania naszego miesię−
cznika. Serdecznie zapraszamy już
dziś! Marcin Podleśny

Z DZIAŁALNOŚCI MOK

Wakacje bez uzależnień 2015

Zajęcia plastyczne na Placu Farskim. 

F
o
to

 M
O

K

W Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu. 
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Wycieczka na dawne polskie Kresy Wschodnie
Zachęcamy do zapisywania się na wycieczkę do Lwowa, Stradcza, Kre−

chowa, Żółkwi, Oleska i Złoczowa, czyli na dawne polskie Kresy Wscho−
dnie, którą z ramienia zarządu Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fa−
bery w Lędzinach organizuje jego wiceprzewodniczący Jerzy Mantaj przy
współpracy z Piotrem Krukiem (ongiś Żupą). 

W programie tej wycieczki na zachodnią Ukrainę przewidziano zwiedza−
nie starych zamków, pałaców, sanktuariów, kościołów, twierdz itd. Wyjazd
autokarem w dniu 10 września (czwartek) o godz. 5.00 z Targowiska Miej−
skiego w Hołdunowie (autokar zatrzyma się też o 5.10 na parkingu przy ko−
ściele św. Anny w Lędzinach). Łączny koszt wycieczki, to około 600 zł od
jednego uczestnika (przejazdy, noclegi, śniadania, obiadokolacje, przewo−
dnik, ubezpieczenie, wstępy do muzeów itp.). Powrót 13 września (niedzie−
la). Wymagany jest paszport! Wpłata przy zapisie – 200 zł. Zapisywać się
można do 31 sierpnia w kiosku przy rondzie w starej części Lędzin bądź
bezpośrednio u J.Mantaja (tel. 601 49 03 24). Mirosław Leszczyk

ZAPROSZENIE
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BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY INFORMUJE, 
iż ogłoszony został V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy
4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2762/25 o powierzchni
0,0148 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Ps IV (pastwis−
ka trwałe) – 0,0125 ha, W (rowy) – 0,0023 ha.
Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr
KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul.
Budowlanych 33. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Mia−
sta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”,
zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn.
zm.), zlokalizowana jest na terenach mieszkaniowo−usługowych o niskiej intensywności zabudowy – do
adaptacji.
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudo−
wy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 6 800,00 złotych (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych
00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 680,00 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych
00/100).
Wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 4 sierpnia 2015 r. na konto depozytowe Urzędu
Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 z dopiskiem w tytule
wpłaty: wadium na działkę numer 2762/25 o powierzchni 148 m2 położoną w Lędzinach, re−
jon ul. Zawiszy Czarnego. 
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędzi−
ny.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015 r. 
o godz. 11.00. w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieru−
chomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro,
pok. 203−205, 32/216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu). 
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny –
do dnia przetargu. 
Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. urzędu www.ledziny.pl. 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY INFORMUJE, 
IŻ OGŁOSZONY ZOSTAŁ 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat – nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0050 ha stanowiącej część działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 2903/99, jednostka rejestrowa gruntów – 1240, symbol użytku – B (tereny budowlane), z prze−
znaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.
Nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Hołdunowskiej 11. 
Własność działki 2903/99 o powierzchni 0,0457 ha wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00071727/0
prowadzonej przez Wydział v Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W oparciu o zapisy „Studium uwa−
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny” zatwierdzonego przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr
CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. z późn. zmianami – nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia zlokalizowana jest w strefie ozna−
czonej jako zabudowa mieszkaniowo−usługowa o niskiej intensywności zabudowy. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na ce−
le urządzenia ogródka przydomowego bez możliwości trwałego zagospodarowania, tj. bez prawa zabudowy oraz trwałego ogrodzenia
przedmiotu dzierżawy.

Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 12,50 zł netto w stosunku rocznym 
(słownie: dwanaście złotych 50/100).

Czynsz dzierżawny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę 2,50 zł
(słownie: dwa złote 50/100).

Przetarg na oddanie w dzierżawę powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Czynsz dzierżawny stanowił będzie najwyższą zaoferowaną kwotę przez uczestnika przetargu, w wyniku przeprowadzonego postępowa−
nia przetargowego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do: 
1) wniesienia wadium – w pieniądzu – w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r. poprzez do−

konanie wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto
depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na dzierżawę gruntu o pow. 50 m2 przy ul. Hołdunowskiej 11 w Lędzinach z przezna−
czeniem na ogród przydomowy.,

2) przedłożenia zgłoszenia udziału w przetargu wraz z załącznikami (według wzoru – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.596.2013 Bur−
mistrza Miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Lędziny),

3) zaakceptowania projektu umowy dzierżawy – załącznik Nr 5 oraz Regulaminu przetargów na najem lub dzierżawę (...) – załącznik nr 1,
4) złożenia oświadczeń o: 

– akceptacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, 
– zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami umowy oraz Regulaminem przetargów (…), które akceptują bez za−

strzeżeń (według wzoru – załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.596.2013 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24 września
2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi−
ny Lędziny),

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu (według wzoru – załącznik
Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.596.2013 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regula−
minu na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lędziny).

Druki oświadczeń oraz warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.le−
dziny.pl lub w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, pok. 203−205 w godzi−
nach pracy Urzędu.

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

Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzenne−
go Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzi−
nach pracy tut. Urzędu). 
Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez:
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej, na okres co najmniej 14 dni,
– wywieszenie na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu,
– zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny – www.ledziny.pl.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY INFORMUJE, 
IŻ OGŁOSZONY ZOSTAŁ 

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb ewidencyjny
0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako działka numer
2879/4 o powierzchni 0,0022 ha, zapisanej w ewidencji gruntów pod pozycją rejestrową
gruntów 1575, symbol użytku: B (tereny mieszkaniowe). 

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wie−
czystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Re−
jonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. 
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny.
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”,
zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r.
(z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługo−
we o niskiej intensywności zabudowy – do adaptacji. 
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej wa−
runki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 400,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 140,00 zł 
(słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).

Wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 6 sierpnia 2015 r. na rachu−
nek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024
1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 2879/4
o powierzchni 22 m2, położoną w Lędzinach przy ul. Kopalnianej. 
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu
Miasta Lędziny.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospo−
darki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul.
Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach
pracy tut. Urzędu). 
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Mia−
sta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miasta
Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wy−
wieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych
tut. Urzędu www.ledziny.pl. 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje, 
iż ogłoszony został III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy
4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2763/25 o powierzchni
0,0177 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: Ps IV (pa−
stwiska trwałe) – 0,0150 ha, W (rowy) – 0,0027 ha;
Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr
KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul.
Budowlanych 33. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Mia−
sta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”,
zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn.
zm.), zlokalizowana jest na terenach mieszkaniowo−usługowych o niskiej intensywności zabudowy – do
adaptacji.
Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudo−
wy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100).
Wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 4 sierpnia 2015 r. na konto depozytowe Urzędu
Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 z dopiskiem w tytule
wpłaty: wadium na działkę numer 2763/25 o powierzchni 177 m2 położoną w Lędzinach, re−
jon ul. Zawiszy Czarnego.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędzi−
ny.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015 r. 
o godz. 11.40 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nierucho−
mościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok.
203−205, tel. 32/216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu). 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny. 
Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledzi−
ny.pl.
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W niedzielne przedpołudnie, 12 lipca,
w kościele pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Górkach, ksiądz proboszcz
Ryszard Breguła odprawił mszę św.
w intencji obchodzącego 85. rocznicę
urodzin tamtejszego parafianina Teo−
dora Matei. 

Obok Jubilata uczestniczyła
w niej około 100−osobowa grupa
członków jego rodziny, przyjaciół,
znajomych i sąsiadów, a także po−
czet sztandarowy Rejonowego Ko−
ła Pszczelarzy „Bieruń”, w skła−
dzie: Paweł Szyja, Dariusz Rak
i Edward Szweda oraz kilkoro ko−
leżanek i kolegów pszczelarzy ze
wspomnianego koła na czele z pre−
zesem Tadeuszem Mateją. Po nabo−
żeństwie Jubilat zaprosił najbliższą
rodzinę na przyjęcie okolicznościo−
we w sali przyjęć w sąsiednim Go−
ławcu. Zebrani wznieśli toast za
zdrowie pana Teodora lampką
szampana i życzyli mu wszelkiej
pomyślności. Spotkanie było dobrą
okazją do integrowania się kilku
pokoleń rodu Matejów.

85−letniego Teodora Mateję
z Górek śmiało można nazwać ne−
storem lędzińskich pszczelarzy –
nie tylko z racji wieku, ale przede
wszystkim ze względu na uprawia−
nie tej pasji nieprzerwanie przez 55
lat, czyli od 1960 roku. Urodził się
3 lipca 1930 roku w Górkach w ro−
dzinie rolniczej Gertrudy (z domu
Loska) i Pawła Matejów. Jego oj−
ciec miał sporo pasiekę składającą
się z uli, które wykonywał własno−
ręcznie. – Żyłkę do pszczelarstwa
mam po ojcu, chociaż go nie wi−
działem na oczy, bo zginął w wy−
padku na drodze w lutym 1930 ro−
ku, czyli przed moimi urodzinami –
zwierza się. – Po śmierci ojca pasie−
ka ta była stopniowo likwidowana,
gdyż nie miał kto się nią zajmować.
Swoją pasiekę założyłem w 1960
roku. Liczyła tylko osiem uli typu
ostrowskiego, które zostały jeszcze
po ojcu. Niektóre z nich użytkowa−
łem aż do 2000 roku – podkreśla.

Pasję pan Teodor kontynuuje do
dziś. Obecnie ma 20 rodzin pszcze−
lich rasy Carnica Karolinka w ulach
typu wielkopolskiego. W prowa−
dzeniu pasieki chętnie pomagała
mu jego żona Monika, która zmarła
trzy lata temu. Obecnie musi sobie
radzić sam. – Zamierzam konty−
nuować hodowlę pszczół dopóty,
dopóki starczy mi zdrowia i sił – za−

znacza. – Rośnie moja nadzieja, ze
będę miał w najbliższej rodzinie na−
stępców. Jeden z zięciów, Alojz
mieszkający w Jaroszowicach,
przejął ode mnie we wrześniu
ubiegłego roku już dwa ule, bo chce
spróbować jak „smakuje” pszcze−
larstwo. Na bieżąco udzielam mu
wszelkich rad i wskazówek, według
mnie ma do tego predyspozycje. Je−
szcze bardziej cieszę się tym, że je−
go trzej kilkunastoletni synowie co−
raz bardziej interesują się hodowlą
pszczół. Mam nadzieję, że kiedyś
co najmniej jeden z nich przejmie
moją pasiekę – dopowiada.

Pan Teodor prowadził 14−hekta−
rowe gospodarstwo rolne, nasta−
wione na hodowlę bydła mleczne−
go. Postawił nowe budynki gospo−
darcze, w tym oborę na 50 sztuk
bydła. Dużą część areału rolnego
przeznaczał na uprawę kukurydzy.
W 1990 roku przeszedł na emerytu−
rę rolniczą i przekazał gospodar−
stwo synowi Franciszkowi, który
ukończył technikum rolnicze. Syn
to gospodarstwo sukcesywnie roz−
wija, ale nadal specjalizuje się
w hodowli bydła mlecznego.

W swoim długim życiu Teodor
Mateja nie tylko zajmował się rol−
nictwem i hodowlą pszczół. Nie
stronił także od angażowania się
w życie społeczne, a nawet polity−

czne w środowisku lokalnym. Już
od lat 60−tych ubiegłego wieku do
około 1995 roku działał w Kółku
Rolniczym w Górkach. Pełnił
w nim między innymi funkcję skar−
bnika. Od około 1980 roku należy
do koła pszczelarzy, kierowanego
wówczas przez Czesława Szumila−
sa z Imielina. Obecnie jest to wspo−
mniane na wstępie RKP „Bieruń”.
W latach 1994−1998 pan Teodor
był radnym miejskim w Lędzinach.
Pełnił wtedy też funkcję przewo−
dniczącego komisji rolnictwa
i członka Zarządu Miasta Lędziny.

Nadal udziela porad i wskazówek
młodym adeptom pszczelarstwa,
ostatnio m.in. Aurelii Nowrockiej
ze Smardzowic. Cieszy się, ze
w tym roku zbiory miodu z jego pa−
sieki będą większe, niż rok temu –
Najbardziej jednak cieszę się
z odwiedzin najbliższej rodziny –
opowiada. – Wychowałem z żoną
Moniką pięć córek i jednego syna.
Doczekałem się 22 wnuków i wnu−
czek oraz 8−ga prawnucząt. Mam
więc kogo gościć, ale i ja ich chęt−
nie odwiedzam. Zdrowie mi nadal
dopisuje, jestem fizycznie dosyć
sprawny, jeżdżę i samochodem i ro−
werem, sam się w domu obsługuję.
Oby tylko tak dalej – dopowiada!

Tego właśnie Panu szczerze ży−
czymy! Mirosław Leszczyk

SYLWETKI

Jubileusz nestora
lędzińskich pszczelarzy

T.Mateja dogląda uli.
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W środowe przedpołudnie, 8 lipca,
w Urzędzie Stanu Cywilnego gościły
dwie pary małżeńskie, które w ubieg−
łym jeszcze roku obchodziły Złote Go−
dy, czyli 50−lecie zawarcia ślubu, ale
okolicznościowe medale otrzymały do−
piero w tym roku. Byli to: Otylia i Ro−
man Duży oraz Joanna i Jerzy Giergo−
wie, mieszkańcy dzielnicy Hołdunów. 

Medale i pamiątkowe legitymacje
wręczyła im burmistrz Krystyna
Wróbel w asyście kierownik USC,
Renaty Ścierskiej. Jak zaznaczyła na

wstępie kierownik Ścierska, były to
ostatnie medale za 50−letnie pożycie
w jednym związku małżeńskim
przyznane dla par lędzińskich przez
ustępującego prezydenta RP, Broni−
sława Komorowskiego. Potem tra−
dycyjnie pozowano do wspólnych
zdjęć, najpierw na tle obrazu olejne−
go lędzińskiego artysty śp. Bolesła−
wa Kubisty, a następnie na schodach
w holu magistratu. Dalsza część uro−
czystości miała już charakter spotka−
nia towarzyskiego przy kawie, her−
bacie i kołoczu w Sali Ślubów USC.

Rozmawiano na różne tematy,
w tym między innymi o bezpieczeń−
stwie na hołdunowskich drogach,
przekraczaniu prędkości przez kie−
rowców samochodów i motocykli,
zwłaszcza młodych, niewłaściwym
parkowaniu pojazdów na ulicach,
ale także o partnerskich stosunkach
w małżeństwie, czy o relacjach jubi−
latów z własnymi dziećmi oraz wnu−
kami. W trakcie pożegnania bur−
mistrz Wróbel wręczyła paniom po
symbolicznej róży.

Mirosław Leszczyk

Obchodzili złote gody
JUBILEUSZE

Jubilaci na tle obrazu B.Kubisty. 
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Wizyta burmistrz Krystyny Wróbel
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
Renaty Ścierskiej, u hołdunowianki
Krystyny Jagieło była już szóstą z ko−
lei złożoną w tym roku lędzińskim ju−
bilatom obchodzącym 95. lub 90. ro−
cznicę urodzin. 

Jubilatce Krystynie towarzyszył syn

Jan z żoną Elżbietą oraz wnuk Marcin.

Tradycyjnie pani burmistrz i pani kie−

rownik serdecznie pogratulowały Jej

jubileuszowych obchodów 90−lecia uro−

dzin, a następnie wręczyły okoliczno−

ściowy dyplom, bukiet kwiatów i zwy−

czajowe prezenty. 

Gospodarze odwdzięczyli się go−

ściom kawą, herbatą i smacznym cia−

stem, więc w znakomitej atmosferze

długo rozmawiano o różnych żywot−

nych dla miasta i jego mieszkańców

sprawach. Dużą część spotkania po−

święcono również drodze życiowej Ju−

bilatki, począwszy od dzieciństwa po−

przez ślub, pracę zawodową, wychowy−

wanie dzieci aż po czasy współczesne. 

Krystyna Jagieło urodziła się 18

czerwca 1925 roku w Kazimierówce

koło Siewierza, w rodzinie rolniczej

Eleonory (z domu Zamożna) i Jana Ma−

churów. Miała 5−ro rodzeństwa, star−

szych od siebie: Stanisława, Jana,

Bronisława oraz młodszych Leopolda

i Stanisławę. Oprócz Jubilatki żyje je−

szcze najmłodsza, bo 84−letnia Stani−

sława. 

– Przyszłego męża Stanisława Ja−

gieło poznałam w rodzinnej Kazimie−

rówce, dokąd przyjeżdżał w odwiedzi−

ny do kolegów z pracy – mówi pani

Krystyna. – Pochodził z Gołkowic koło

Starego Sącza, a wówczas pracował

w kopalni „Karol” w Bytomiu. Pozna−

liśmy się w 1947 roku na jednej z pry−

watek i pobraliśmy się jeszcze jesie−

nią owego roku. Ślub cywilny wzięliś−

my w Pińczycach, natomiast kościel−

ny w Siewierzu, w świątyni pw. Matki

Bożej Szkaplerznej. Najpierw zamie−

szkaliśmy u moich rodziców, a po ro−

ku przeprowadziliśmy się do Domu

Górnika w Orzegowie koło Bytomia,

blisko kopalni, gdzie pracował mój

mąż.

Krystyna i Stanisław Jagiełowie wraz

z najstarszą ich córeczką Tereską przy−

byli do Hołdunowa w 1951 roku. Otrzy−

mali przydział na nowy domek fiński,

gdyż mąż zatrudnił się w lędzińskiej ko−

palni „Piast” jako górnik dołowy. Uro−

dziły się im kolejne dzieci: synowie Jan

i Andrzej. Mąż Stanisław pracował we

wspomnianej kopalni do swojej śmier−

ci w 1965 r. Pani Krystyna ma po nim

rentę górniczą. Sama pracowała też

zawodowo przez dziesięć lat w charak−

terze sprzątaczki w Domu Górnika przy

KWK „Ziemowit”. Doczekała się sied−

miorga wnuków, czworga prawnuków

i jednej praprawnuczki Anielki, która

w listopadzie skończy dwa lata.

– Nadal mieszkam w tym domku fiń−

skim przy ul. Przodowników 20 wraz

z synem Janem i jego żoną Elżbietą,

którzy ten domek rozbudowali a teraz

się mną opiekują – kontynuuje. – Mam

swoje dwa pokoje i balkon na piętrze,

z którego podziwiam okoliczne widoki,

a czasem nawet Beskidy. Do tej pory

uprawiałam jeszcze ogródek, zwła−

szcza różne kwiaty. W tym roku już nie−

wiele, bo sił mi brakuje – dodaje.

Jubilatka lubi również czytać gazety,

codziennie ogląda telewizję, przede

wszystkim Wiadomości, gdyż interesu−

je się nadal tym, co się dzieje na świe−

cie, ale także programy kulinarne oraz

przyrodnicze. – Teściowa w zasadzie

nie choruje, dotychczas przebywała tyl−

ko trzy razy na leczeniu w szpitalu –

mówi synowa Elżbieta. –Bardzo rzadko

odwiedza też lekarzy, ale przepisane

jej leki zażywa systematycznie. Wozi−

my ją do najbliższej rodziny, nie ma ró−

wnież tygodnia, żeby ją ktoś z bliskich

czy znajomych nie odwiedził. Co mie−

siąc gości także u niej ksiądz z komu−

nią św. – dopowiada.

Życzymy Pani Krystynie jeszcze dłu−

gich lat w zdrowiu i wszelkiej pomyś−

lności!

Mirosław Leszczyk

SYLWETKI

Jubilatce dopisuje zdrowie

Pamiatkowe zdjęcie z K.Jagieło.
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Wakacje to doskonały moment, aby
poświęcić czas na zdobywanie no−
wych kompetencji cyfrowych. Internet
to niezastąpione źródło wiedzy, w któ−
rym każdy znajdzie coś dla siebie.
Wszystkim seniorom, którzy chcą roz−
począć swoją przygodę w sieci, pole−
camy zapoznanie się z zasadami bez−
piecznego korzystania z internetu: 

1. Nie udostępniaj swoich
prywatnych danych innym 
użytkownikom internetu.

Pamiętaj, że Twoje dane takie jak
numer dowodu czy adres, to infor−
macje, których nie powinieneś
udostępniać użytkownikom forów
internetowych czy mediów społe−
cznościowych. Jeśli udostępnisz ta−
kie informacje w sieci istnieje ry−
zyko, iż trafią one w niepowołane
ręce.

2. Ustaw bezpieczne hasła 
do Twoich kont.

Postaraj się wymyślić takie hasła,
które będą trudne do odgadnięcia

przez potencjalnych hakerów. Jako
hasła nie powinieneś używać swo−
jej daty urodzin albo adresu. Posta−
raj się stworzyć coś bardziej skom−
plikowanego używając dużych
i małych znaków, liczb oraz dodat−
kowych znaków. Pamiętaj: Twoje
hasła są tajne i nie możesz nikomu
ich podawać.
3. Zainstaluj programy antywirusowe.
Możesz skorzystać z darmowych
wersji programów antywiruso−
wych, które zapewnią Ci bezpie−
czeństwo w sieci, a także zmniejszą
ryzyko instalacji niepożądanych
wirusów. 

4. Uważaj na reklamy 
i podejrzane oferty

Bardzo duża liczba informacji w in−
ternecie wymusza konieczność sto−
sowania różnych chwytów marke−
tingowych, które mają zapewnić
uwagę potencjalnego klienta. Za−
chowaj ostrożność. Nie klikaj
w podejrzane reklamy, nie czytaj
maili, w których ktoś obiecuje Ci
milionowe wygrane.

5. Uważnie czytaj regulaminy
Zanim klikniesz „TAK” – akceptu−
jąc warunki regulaminu, najpierw
go przeczytaj. Jeśli cokolwiek
wzbudzi Twoje podejrzenia, skon−
sultuj się z osobą, która ma odpo−
wiednią wiedzę w tym zakresie
i pomoże Ci podjąć decyzję, czy
Twoja zgoda jest konieczna.
6. Nigdy nie możesz mieć pewności

z kim rozmawiasz.
Pamiętaj, że internet daje dużą ano−
nimowość. Dodatkowo nie masz
możliwości zweryfikowania, czy
osoba, z którą rozmawiasz, to rze−
czywiście ta osoba. Nie podawaj ni−
komu takich informacji jak: numer
konta bankowego, PINy, hasła, nr
pesel. Bądź czujny.

Wszystkich seniorów, którzy
chcieliby poszerzyć swoją wiedzę
na temat świadomego korzystania
z Internetu zapraszamy na warszta−
ty, które rozpoczną się już we
wrześniu w ramach projektu „Labo−
ratorium Aktywności Społecznej
Starszych Osób – LASSO”. 
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„Laboratorium Aktywności Społecznej Starszych Osób – LASSO” 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Cyfrowy senior

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w rejonie
ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo−
darowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39
i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) za−
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lędziny Uchwały Nr XIII/79/15 z dnia 25
czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla−
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Hoł−
dunowskiej i Gwarków w Lędzinach uchwalonego uchwałą Nr LXII/422/10 Rady
Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010r. (Dz. U. Woj. Śląsk. z 2010r. Nr 162, poz.
2654).
Podjęcie procedury zmiany planu wynika z treści złożonego wniosku o zmianę
przedmiotowego planu w zakresie zmniejszenia wielkości filara ochronnego dla
Uskoku Piastowskiego z 50m do 20m na wschód i zachód od uskoku oraz konie−
czności dostosowania ustaleń planu do obowiązujących przepisów wynikających
z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejsco−
wego.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55,
43 – 143 Lędziny – w terminie do dnia 18 września 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Szczegółowe określenie granic obszaru objętego zmianą planu i tekst ww. uchwały
znajdują się: 
1) do wglądu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Prze−

strzennego Urzędu Miasta Lędziny,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny

http:/bip.umledziny.pl/„Uchwały Rady Miasta „2015 czerwiec).
Burmistrz Miasta Lędziny

mgr Krystyna Wróbel

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ulicy Murckowskiej w Lędzinach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro−
waniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 i art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis−
ku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od−
działywania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o pod−
jęciu przez Radę Miasta Lędziny Uchwały Nr XIII/80/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze−
strzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Murckowskiej w Lędzinach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43 −
143 Lędziny z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i ozna−
czenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18 września 2015 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektroni−
cznej:
– opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waż−

nego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub,

– opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepi−
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują−
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235) lub,

– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publi−
czne.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego planem i tekst ww. uchwały znajdują
się: 
1. do wglądu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzen−

nego, 
2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny

http://www.bip.ledziny.pl/(zakładka: Rada Miasta, Uchwały Rady Miasta, uchwały
Rady Miasta z 2015 roku).

Burmistrz Miasta Lędziny
Krystyna Wróbel
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Jak postępować w przypadku za−
trzymania dokumentu prawa jazdy
przez funkcjonariuszy Policji na
wypadek spowodowania kolizji
drogowej?

Ustawa Prawo o ruchu drogo−

wym stanowi w treści art. 135

ust. 1 pkt 2, iż funkcjonariusz Po−

licji może zatrzymać prawo jazdy

kierującemu w razie uzasadnione−

go podejrzenia, że kierowca po−

pełnił przestępstwo lub wykrocze−

nie, za które może być orzeczony

zakaz prowadzenia pojazdów. W

praktyce dotyczy to najczęściej:

spowodowania przez kierującego

kolizji lub wypadku drogowego,

przekroczenia prędkości admini−

stracyjnej, wyprzedzania w niedo−

zwolonym miejscu, wymuszenia

pierwszeństwa przejazdu. Prawo

pozwala w niniejszych przypad−

kach funkcjonariuszowi Policji na

swobodę w podjęciu decyzji, co

do kwestii zatrzymania prawa jaz−

dy uznając, iż potrafi on rozsą−

dnie ocenić, czy zachodzi taka ko−

nieczność wobec kierującego.

Niestety, obecna praktyka fun−

kcjonariuszy Policji wskazuje, iż

zatrzymywane są prawa jazdy na−

wet w przypadku popełnienia bła−

hych wykroczeń.

Jeżeli funkcjonariusz Policji za−

trzymał prawo jazdy, należy pod−

jąć następujące kroki w celu jego

odzyskania. W pierwszej kolejno−

ści, do czasu kiedy funkcjona−

riusz Policji nie złoży jeszcze

wniosku o zatrzymanie dokumen−

tu do Sądu Rejonowego lub Pro−

kuratury, należy uzyskać informa−

cję w Komendzie Policji pod jaką

sygnaturą została zarejestrowana

nasza sprawa. Uzyskanie tej in−

formacji umożliwi nam złożenie

prawidłowo napisanego wniosku

o zwrot zatrzymanego dokumentu

prawa jazdy. Wniosek o zwrot pra−

wa jazdy należy sporządzić i zło−

żyć w Komendzie Policji niezwło−

cznie, ponieważ funkcjonariusz

Policji ma obowiązek w terminie

7 dni od zatrzymania prawa jazdy

wysłać do Sądu lub Prokuratury

wniosek o jego zatrzymanie.

W przypadku uwzględnienia przez

funkcjonariusza Policji naszego

wniosku, dokument zostanie nam

zwrócony i w tym zakresie sprawa

zostanie zakończona. Z przykro−

ścią należy jednak stwierdzić, iż

zakończenie sprawy w taki spo−

sób jest rzadkością i należy przy−

gotować się na podjęcie kolej−

nych kroków ze swojej strony.

W przypadku, gdy wniosek

o zwrot dokumentu prawa jazdy

nie został uwzględniony przez fun−

kcjonariusza Policji lub został już

złożony przez niego wniosek o za−

trzymanie dokumentu prawa jazdy

w Sądzie Rejonowym lub Prokura−

torze, należy sprawdzić telefoni−

cznie lub osobiście nową sygna−

turę sprawy i skierować do Sądu

lub Prokuratury pismo o nieuw−

zględnienie wniosku Policji

w przedmiocie zatrzymania prawa

jazdy. Postanowienie w przedmio−

cie zatrzymaniu prawa jazdy lub

odmowy w tym zakresie wydają

Sądy Rejonowe, jeżeli czyn wypeł−

nia znamiona wykroczenia drogo−

wego. W sytuacji, gdy kierujący

jest podejrzany o popełnienie

przestępstwa przeciw bezpieczeń−

stwu w komunikacji, postanowie−

nie odnośnie zatrzymania prawa

jazdy lub odmowy w tym zakresie

wydaje prokurator prowadzący po−

stępowanie przygotowawcze. Po−

nadto, kierujący, któremu zabra−

no dokument prawa jazdy musi

pamiętać, iż właściwym miejsco−

wo do rozstrzygnięcia jego wnios−

ku będzie Sąd Rejonowy lub Pro−

kuratura w okręgu, w którym do−

szło do popełnienia wykroczenia

albo przestępstwa przeciw bez−

pieczeństwu w komunikacji.

W każdym z pism skierowanych

do Policji, Sądu lub Prokuratury

musimy dokładnie uzasadnić, dla−

czego nie należy zatrzymywać na−

szego dokumentu prawa jazdy.

W pierwszej kolejności, powinniś−

my przedstawić, jakie zasady ru−

chu drogowego naruszyliśmy, sto−

pień, w jakim zostały one naru−

szone, opisać warunki atmosfery−

czne i natężenie ruchu w dniu po−

pełnienia wykroczenia lub prze−

stępstwa. Drugim niezbędnym

elementem jest wskazanie, co by−

ło przyczyną popełnienia czyn za−

bronionego i dokonanie oceny

stopnia naszego zawinienia lub

ewentualne wskazanie, iż nie czu−

jemy się winni popełnienia prze−

stępstwa lub wykroczenia. Ostat−

nią, ale równie istotną częścią

składową uzasadnienia jest

wskazanie na nasz dotychczaso−

wy sposób życia, niekaralność

oraz przedstawienie negatywnych

konsekwencji dla nas oraz

naszej rodziny, jakie niesie za so−

bą zatrzymanie dokumentu prawa

jazdy.

W trakcie mojej praktyki zawo−

dowej wielokrotnie spotykałem

się z sytuacją, że właściwe napi−

sany wniosek skutkował okoli−

cznością, iż Sąd stanął na stano−

wisku, że zatrzymanie dokumentu

prawa jazdy przez funkcjonariuszy

Policji było nieuzasadnione i zwra−

cał je kierującemu.

Szanowni Czytelnicy! Jeżeli nur−

tują Was inne problemy prawne,

służę pomocą. Proszę o nadsyła−

nie wiadomości na adres e−mail:

zapy ta j@adwokat −sza jdak.p l ,

a w kolejnym tekście postaram

się rozwiązać Państwa wątpliwo−

ści dotyczące wybranych kwestii

prawnych.

Adwokat
Paweł Szajdak

PORADY PRAWNE

Adwokat 
radzi

Praca od zaraz. Produkcja. Operator Wózka Widłowego.
Bieruń. Wymagany sanepid.

Kontakt: 695 060 536, 723 230 152

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach oraz Pracownia Rozwoju Wzrastam
zapraszają na:

DZIEŃ ROZWOJU OSOBISTEGO W LĘDZINACH
Zajęcia są skierowane do wszystkich

zainteresowanych samorozwojem  
i poprawą jakości swojego życia.

Zapraszamy Cię do bezpłatnego skorzysta−

nia ze:

Strefy coachingu – konsultacje 

z coachem,

Strefy kariery – konsultacje

z doradcą kariery, 

Strefy psychologa − konsultacje

z psychologiem i terapeutą

Strefy warsztatów: warsztatów 

dla rodziców, dla uczniów i dla kobiet

Wszystkie szczegóły dotyczące konsultacji 

i warsztatów znajdziesz na stronie:

www.prowzrastam.pl

OPIS WARSZTATÓW:

„WARSZTATY ROZWOJU
KARIERY dla licealistów

i studentów”
Liczba miejsc ograniczona 
(max 15 miejsc), 
Czas trwania: 3h. 

Poruszając się po rynku pracy,
często nie zdajemy sobie sprawy
z własnych atutów, nie znamy także
wszystkich słabych punktów. Iden−
tyfikując swoje umiejętności i moc−
ne strony oraz akceptując słabsze,
nabieramy większego zaufania do
swoich możliwości. Należy pamię−
tać, że znajomość poziomu włas−
nych kwalifikacji zawodowych, po−
siadanych umiejętności, preferencji
dotyczących wykonywania określo−
nej pracy oraz cechy charakteru mo−
gą nam pomóc w dokonaniu właści−
wego wyboru przyszłej pracy. Bi−
lans wyżej wymienionych cech mo−
że przyczynić się do sprecyzowania
własnej ścieżki kariery zawodowej−
.Celem zajęć będzie zapoznanie
z podstawowymi terminami związa−
nymi z planowaniem ścieżki kariery
zawodowej i przygotowaniem do
wejścia na rynek pracy. Ponadto
problematyka zajęć będzie służyła
wyjaśnianiu podstawowych proce−
sów zachodzących na globalnym
rynku pracy, jak również wyposaży
studenta w niezbędne umiejętności
psychospołeczne, które mają ol−
brzymie znaczenie w rozwoju oso−
bistym i zawodowym.

Mini−warsztaty
coachingowe dla Pań,
które prowadzą własną

firmę:
„WIZJA – TO CO NAS

WSPIERA W REALIZACJI
SWOICH PLANÓW”

Liczba miejsc ograniczona 
(max 10 miejsc), 
Czas trwania: 2h. 

Wizja to coś więcej niż cel. Wiz−
ja jest paliwem, które wspiera nas

w działaniach, daje silną motywa−
cję. Dotarcie do niej wymaga kon−
centracji na pytaniu: „Do czego
naprawdę dążysz w swojej firmie
(życiu)”. Wykreowanie własnej
wizji pozwala skupić się na tym,
czego pragniemy i na to skierować
swoją energię. 

Co da udział w warsztacie:
Wiedzę czym jest wizja i ja−
kie ma znaczenie w planowa−
niu własnego biznesu (lub ży−
cia),
Praktyczną umiejętność kreowa−
nia wizji oraz przydatne narzę−
dzia.

Program warsztatu:
Czym jest wizja?,
Rola wizji w planowaniu swoich
działań,
Ćwiczenia w kreowaniu włas−
nych wizji.

„POCZUJ – DOTKNIJ –
USŁYSZ. Warsztaty dla
obecnych i przyszłych 

rodziców”

Liczba miejsc ograniczona 
(max 15 miejsc), 
Czas trwania: 2,5 h. 

Warsztat wprowadza do zaga−
dnień związanych z budowaniem
relacji Rodzic – Dziecko, sposobów
wspierania dzieci w rozwoju emo−
cjonalnym, społecznym i poznaw−
czym w pierwszych trzech latach
życia. Jak słuchać jego potrzeb
i utrzymywać relację, która będzie
rozwijać i jednocześnie nie ograni−
czać.

Warsztat przeznaczony jest dla
osób chcących zwiększyć swoją
świadomość i kompetencje rodzi−
cielskie.

Będziemy rozmawiać o:
– „stawianiu na nogi”,
– o stópkach, miednicy i ich zna−

czenia w rozwoju dzieci,
– treningu czynności toaleto−

wych,
– śnie,
– porównywaniu i etykietowaniu,

– rozładowywaniu napięcia,
– sytuacjach stresowych i lęko−

wych dla małych dzieci (jak uczyć
dziecko radzić sobie z emocjami).

Ważne! 

O przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń na adres email:

biuro prowzrastam.pl z nazwą 
wybranego warsztatu w temacie.

Info o trenerach na stronie www.prowzrastam.pl: http://prowzrastam.pl/nowa_2/portfolio/o-nas-2/
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PŁYWANIE

Lędzinianin Karol Popiela już podczas trzecich z kolei waka−
cji pełni funkcję ratownika wodnego na basenie otwartym
ośrodka rekreacyjno−sportowego „Zalew” w Lędzinach. Cho−
ciaż ma dopiero 15 lat, to można się czuć przy nim bardzo
bezpiecznie. Po pierwsze dlatego, że jest on świetnym pły−
wakiem. Jeszcze jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Lę−
dzinach przez sześć lat systematycznie trenował i osiągał
wymierne sukcesy sportowe −w tym tytuły mistrza wojewó−
dztwa śląskiego indywidualnie bądź drużynowo w stylu do−
wolnym i zmiennym – w ramach Uczniowskiego Klubu Spor−
towego „Orka” w Lędzinach pod kierunkiem Joanny Pora−
dzisz−Krupy, a po części też Sebastiana Wali i Marcina Ja−
wora.

– Dwa lata temu, by doskonalić swoje rzemiosło pły−
wackie, zapisałem się wraz z moim kolegą z „Orki”,
bojszowianinem Kamilem Krawczykiem, do najbliższej
sportowej szkoły ponadpodstawowej, czyli do Zespołu
Szkół Sportowych w Tychach, a konkretnie do tamtej−
szego Gimnazjum nr 9 – mówi Karol. −Reprezentując
barwy tejże szkoły wywalczyłem między innymi II i III
miejsce w 8−osobowych drużynowych mistrzostwach
Śląska w kategorii gimnazjów. 

W dniach 12−13 czerwca br. startował on w mistrzo−
stwach Śląska rozgrywanych na pływalni w Gliwicach.
Wywalczył dwa brązowe medale w kategorii 15−latków
na 50 m stylem grzbietowym (31,48 sek.) i na 100 m st.
motylkowym (1:01,52). Na przełomie czerwca i lipca
br. uczestniczył w dwutygodniowym zgrupowaniu kad−
ry pływackiej województwa śląskiego juniorów i senio−
rów, po czym w dniach 10−12 lipca uczestniczył w pły−
wackich mistrzostwach Polski w kategorii juniorów,
rozegranych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakwalifi−
kował się tam do finału A na 100 m st. motylkowym
(1:00,34) i do finału B na 200 m w tym samym stylu
(2:18,38).

Po drugie Karol jest nie mniej znakomitym ratowni−
kiem wodnym. – Będąc jeszcze uczniem klasy pier−
wszej tyskiego G 9 zdobyłem podczas zawodów
w Rybniku tytuł mistrza Polski w kategorii młodzików
w konkurencji „Holowanie manekina na dystansie 25
m” oraz wicemistrza Polski w klasyfikacji generalnej –
kontynuuje opowieść. – Ponadto w zawodach Grand
Prix Polski w ratownictwie wodnym wywalczyłem II
miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii juniorów
młodszych.

W dniach 20−21 czerwca br. Karol rywalizował
w mistrzostwach Polski w ratownictwie wodnym roze−
granych we Wrocławiu, gdzie reprezentował Śląskie
WOPR w kategorii juniorów młodszych. – Zdobyłem
tam dwa złote medale: w konkurencji „Ratowanie kom−
binowane” na dystansie 100 m ustanawiając nowy re−
kord Polski (1: 15,69) oraz w konkurencji „Holowanie
manekina” na dystansie 50 m z czasem 36,51 sek. Po−
nadto wywalczyłem srebrny medal w konkurencji „Ra−
towanie manekina w płetwach” (ratownik miał płetwy
na nogach) z czasem 58,39 sek. i zająłem I miejsce
w klasyfikacji generalnej, a Śląskie WOPR zdobyło II
lokatę drużynowo. Wcześniej, jeszcze zimą, podczas
zawodów Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym
rozegranych w Rudzie Śląskiej, zająłem II miejsce
w klasyfikacji generalnej w kategorii juniorów młod−
szych – dopowiada.

Karol Popiela trenuje obecnie pływanie pod kierun−
kiem Rafała Majcherczyka, z pochodzenia lędzinianina,
ale mieszkańca Tychów. – Największe postępy robię
w stylu motylkowym, więc będę się w nim specjalizo−
wać – zwierza się. – Moim najbliższym celem sporto−
wym jest zakwalifikowanie się do kadry Polski w kate−
gorii juniorów. Jeśli mi się to uda, chciałbym wtedy
kontynuować karierę pływacką – podkreśla.

Tego Ci, Karolu, właśnie życzymy!
Mirosław Leszczyk

Karol Popiela – mistrzowski pływak i ratownik

K.Popiela z pucharem i 3 medalami. 
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SPORT/SZACHY

W dniach od 3 do 6 lipca br. ośmio−
osobowa reprezentacja Klubu Sza−
chowego Górnik Lędziny przebywała
na zaproszenie niemieckich kolegów
w Altrip, gdzie odbyło się jubileu−
szowe – XV już – spotkanie między
dwoma zaprzyjaźnionymi od lat klu−
bami.

Oprócz jednak tradycyjnej rywali−

zacji, lędzinianie, w gronie których

znaleźli się: Bogusław Dzierżak, Ma−

rek Lizak, Paweł Kwaśniewski, Józef

Kaleta, Krystian Klimczok, Jan Sku−

tela, Jarosław Dzierżak oraz Jan Lu−

becki wzięli udział w turnieju sza−

chów błyskawicznych oraz zespoło−

wej rywalizacji w turniej rozegranym

z okazji święta tzw. Fischerfest.

W piątek 3 lipca, niejako jako pre−

ludium do najbardziej prestiżowej

i oczekiwanej części rywalizacji,

z udziałem członków obu klubów od−

były się indywidualny turniej w sza−

chach błyskawicznych. Lędzinianie

spisali się bardzo dobrze, ponieważ

I miejsce zajął Bogusław Dzierżak

(Prezes KSz Górnik), a drugie Paweł

Kwaśniewski. Miejsce na najniż−

szym stopniu podium wywalczył naj−

lepszy z Niemców, Jens Mink.

W sobotni poranek odbył się już

XV mecz szachowy między klubami.

W tym roku lepsi okazali się gospo−

darze, którzy zwyciężyli w stosunku

5:3. Partię jako jedyny z lędzinian

wygrał Jan Skutela, z kolei swoje po−

jedynki zremisowali: Paweł Kwaś−

niewski, Józef Kaleta, Jan Lubecki

i Jarosław Dzierżak. Pomimo poraż−

ki, bilans rywalizacji wciąż jest korzy−

stny dla lędzińskich szachistów, któ−

rzy zwyciężali dziewięciokrotnie. Nie

mniej jednak, gospodarze nie kryli

swojej radości z wygranej i tego, iż –

po trzech kolejnych porażkach –

wzięli sportowy rewanż, co zwiastuje

wielkie emocje w przyszłorocznej –

tym razem w Lędzinach – szachowej

rywalizacji.

Wspomniany wyżej turniej, roze−

grany w Altrip w niedzielę 5 lipca

z okazji święta Fischerfest, zgroma−

dził na starcie wiele mocnych drużyn

z okolic Nadrenii. W stawce osiem−

nastu drużyn reprezentacja Lędzin

(w składzie B.Dzierżak, P.Kwaśniew−

ski, K.Klimczok, M.Lizak) zajęła 11

miejsce, natomiast drugi zespół

(J.Skutela, J.Dzierżak, J.Kaleta

i J.Lubecki) zakończył rywalizację na

16 miejscu.

W poniedziałek 6 lipca, po trzech

dniach zmagań, gospodarze zaprosili

naszych szachistów na wycieczkę do

miejscowości Ludwigshafen, gdzie

w czasie zwiedzania zabytkowego ko−

ścioła odbudowanego po II wojnie

światowej oraz miasta wreszcie można

było odetchnąć po trzech dniach umys−

łowego wysiłku.

Marcin Podleśny

Sportowy rewanż szachistów z Altrip

I Drużyna KSz Górnik Lędziny podczas gry (z prawej).
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OGŁOSZENIE

Grupa społeczników, zebrana

podczas spotkania z lędzinianinem

Jerzym Mantajem – Człowiekiem

Roku w plebiscycie tyskiego tygo−

dnika „Echo” oraz zarządem Lę−

dzińskiego Stowarzyszenia Na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych

i Ich Rodzin – Organizacją Roku

w tymże plebiscycie, które to spot−

kanie odbyło się 24 lipca na tak

zwanych Stawiskach, postanowiła

wytypować wspomnianego Jerzego

Mantaja jako kandydata społeczno−

ści lędzińskiej do tytułu Społecznik

Roku 2015 w siódmej już edycji

konkursu organizowanego przez ty−

godnik „Newsweek”. 

Współorganizatorami tego konkur−

su są Akademia Rozwoju Filantropii

w Polsce oraz Polsko−Amerykańska

Fundacja Wolności. Niżej podpisany

serdecznie prosi w imieniu powyższej

grupy społeczników wszystkie lędziń−

skie organizacje pozarządowe, stowa−

rzyszenia, kluby i grupy twórcze, a tak−

że władze miasta, instytucje miejskie

oraz osoby fizyczne o pisemne popar−

cie kandydatury Jerzego Mantaja na

Społecznika Roku 20015 najpóźniej

do 3 września, gdyż 7 września upły−

wa termin zgłaszania tych kandyda−

tur. 

Prosimy o przesyłanie poparcia na ad−

res mailowy: m_leszczyk@wp.pl

Mirosław Leszczyk 

Kandydatura Jerzego Mantaja
na Społecznika Roku 2015

J. Mantaj.
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Wakacyjne szachy
z MOK

W dniu 18 lipca br. na Placu Farskim
odbył się otwarty turniej szachowy
„Wakacje 2015” pod patronatem
Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Rywalizację w gronie uczniów
szkół podstawowych zdominowali,
co cieszy szczególnie lędzinianie.
Prym wiedli Jakub i Maria Wanot,
którzy zajęli odpowiednio I oraz II
miejsce, wyprzedzając Sebastiana
Smolenia z ZS Goławiec. Tuż za
podium uplasowali się reprezentan−
ci Szkoły Podstawowej nr 1 Szy−
mon Freitag, Wojciech Maślanka
i Patryk Majer. Warto także odnoto−
wać ósmą lokatę Karoliny Berger,
najmłodszej uczestniczki zawodów,
także z SP nr 1.

Wśród uczniów szkół gimnazjal−
nych najlepszy okazał się reprezen−
tant Gimnazjum w Imielinie, Grze−
gorz Niesyto. Z kolei w kategorii
open równych sobie nie miał Dawid
Gondzik, wyprzedzając Kazimierza
Stryjskiego z Unii Bieruń Stary
oraz Zdzisława Juchniewicza i To−
masza Kołakowskiego (obaj MOK
Lędziny). Uroczystego podsumo−
wania zawodów dokonali, wręcza−
jąc jednocześnie zwycięzcom na−
grody: Przewodnicząca Rady Mia−
sta Elżbieta Ostrowska , instruktor
szachowy oraz radny Janusz Gon−
dzik, a także Grzegorz Berger
z PGK „Partner” Sp. z o.o.

Marcin Podleśny

Tradycyjnie, przedstawiamy już harmonogram ligowych pojedynków MKS−u Lę−
dziny w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016, którą to drużyna trenera Sebastia−
na Idczaka rozpoczęła od ligowych zwycięstw 3:0 z UKS MK Górnik Katowice
oraz 5:0 z Sokołem Wola, które to wygrane pozwoliły na objęcie przodownictwa
w tabeli w grupie I klasy okręgowej.

Do rozegrania:
3 kolejka: 22 sierpnia MKS – LKS Goczałkowice (17.00)
4 kolejka: 30 sierpnia Rozwój II Katowice – MKS (11.00), BOISKO
„Hetman”, ul. Siwka;
5 kolejka: 5 września MKS – AKS Mikołów (16.00)
6 kolejka: 12 września Górnik 09 – MKS (16.00)
7 kolejka: 19 września MKS – Podlesianka Katowice (16.00)
8 kolejka: 26 września Unia Bieruń St. – MKS (15.00)
9 kolejka: 3 października MKS – Unia Kosztowy (15.00)
10 kolejka: 10 października MKS – Piast Bieruń Nowy (15.00)
11 kolejka: 17 października Pogoń Imielin – MKS (15.00)
12 kolejka: 24 października MKS – LKS Łąka (14.00)
13 kolejka: 31 października AKS Wyzwolenie Chorzów – MKS (13.00)
14 kolejka: 7 listopada MKS – Sparta Katowice (13.00)
15 kolejka: 14 listopada Ogrodnik Cielmice – MKS (13.00).

A oto kadra MKS-u Lędziny 
w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016:

Trener: Sebastian Idczak,
Kierownik: Sławomir Roszak,
Masażysta: Marek Szczepanek.
Bramkarze: Łukasz Gąsior (28.07.92), Szymon Kwiatkowski
(20.12.81),
Obrońcy: Grzegorz Bednarek (14.11.75), Dawid Karlik (17.07.86),
Mateusz Roszak (08.02.91), Kamil Uniejewski (18.11.86), Marcin Józe−
fowicz (28.06.95), Damian Sitek (12.10.85);
Pomocnicy: Mateusz Śliwa (22.09.90), Kamil Ingram (01.03.94), Mi−
chał Gadaj (01.04.86), Michał Nagi (01.02.97), Łukasz Gardawski
(22.10.90), Szymon Bobla (14.06.86), Maksymilian Hudy (28.06.99),
Napastnicy: Nikodem Nagi (03.06.95), Piotr Kapela (30.07.87), Nor−
bert Stworzyjan (10.01.90), Bartosz Papacz (19.08.91), Karol Nowroc−
ki (17.02.99).

SPORT/SZACHY PIŁKA NOŻNA

MKS tuż po inauguracji


