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Jest „Przyjazny”,
będzie „Równy”

Tytułem „Samorząd Przyjazny

Organizacjom Pozarządowym” za−

kończył się udział miasta w pro−

jekcie „Szkoła Partnerstwa”

współfinansowanym ze środków

otrzymanych w ramach Programu

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich. Głównym celem

było usprawnienie współpracy je−

dnostek samorządu terytorialnego

województwa śląskiego i śląskich

organizacji pozarządowych. 

Obok Lędzin w „Szkole Partner−

stwa” uczestniczyły m. in. Urzędy

Miast z Katowic, Częstochowy,

Bielska−Białej i Rybnika oraz Sta−

rostwa Powiatowego z Pszczyny.

Obecnie miasto przystąpiło do

dwóch kolejnych projektów. Pier−

wszym jest pilotażowy program

„Równość standardem dobrego

samorządu”, którego głównym ce−

lem jest wsparcie urzędów samo−

rządu terytorialnego w Polsce we

wdrożeniu polityki równości i prze−

ciwdziałania dyskryminacji. Projekt

realizowany jest w ramach Euro−

pejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Lu−

dzki, Priorytet V. Dobre rządzenie,

instytucją pośredniczącą jest Mini−

sterstwo Administracji i Cyfryzacji,

a organizacjami realizującymi pro−

jekt są: Fundacja „Feminoteka”,

Polskie Towarzystwo Prawa Anty−

dyskryminacyjnego, Instytut Dos−

konalenia Administracji i Biznesu

„Laudator”, Uniwersytet w Mace−

racie (Włochy), Miasto Vantaa

(Finlandia) i Stowarzyszenie Fiń−

ska Liga Praw Człowieka (Finlan−

dia).

Drugi projekt to „Razem zna−

czy lepiej” współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej w ra−

mach Europejskiego Funduszu

Społecznego, realizowany

z udziałem Powiatu Bieruńsko−

Lędzińskiego przez Instytut

Nauk Ekonomicznych i Społe−

cznych.

Chodzi w nim stworzenie Par−

tnerskiej Strategii Zarządzania

Zmianą Gospodarczą, a podejmo−

wane działania będą się skupiały

przede wszystkim na konsolidacji

uczestników życia społecznego

i gospodarczego, by opracowali

i wdrożyli rozwiązania minimalizu−

jące konsekwencje ewentualnych

negatywnych zmian społeczno−go−

spodarczych. 

Baseny 

na lato
Od 29 czerwca do 3 lipca po−

trwa przerwa techniczna na base−

nie krytym Fundacji Rozwoju Spor−

tu, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Wraz z początkiem wakacji urucho−

miony zostanie natomiast basen

odkryty w ośrodku „Zalew”. 

Skrzyżowanie wypiękniało
Na ulicy Fredry u zbiegu z Hołdunowską przy lam−

pce górniczej powstał nowy skwerek. Miasto wykona−
ło go kosztem 35 tysięcy złotych, za które nasadzono

850 berberysów, 130 sosen górskich, 300 sztuk traw
ozdobnych (konkretnie rozplenicy japońskiej), 4 klo−
ny polne, nawieziono ozdobne głazy, wysypano kolo−
rowy żwir i zamontowano 3 ławeczki. Jesienią skwer
zostanie dodatkowo obsadzony 2416 krokusami.

Jaśniej w Lędzinach
Jak już pisaliśmy zakończył się II etap wymiany

oświetlenia na ulicy Lędzińskiej. Z oszczędności, któ−
re powstały po przetargu na te roboty, miasto jeszcze
w tym roku wykona oświetlenie placu zabaw przy ul.
Botanicznej oraz przygotuje kompletną dokumentację
budowy oświetlenia ulic Wiosennej i Spacerowej.

Ponadto z zaoszczędzonych środków wykonana
zostanie dokumentacja wymiany oświetlenia wzdłuż
ulicy Hołdunowskiej, która od przyszłego roku reali−
zowana będzie – jak w przypadku Lędzińskiej – eta−
pami aż do wiaduktu nad drogą ekspresową S1.

W tym roku także miasto zainstaluje oświetlenie na
ulicy Pokoju między Lędzińską a Jagiellońską. Pro−
jekt przygotowany jest dla całej ulicy Pokoju i realizo−

wany etapami. Do tej pory wykonano 2 etapy: pier−
wszy przy wjeździe do miasta od strony Bierunia do
skrzyżowania z ul. Pokoju, drugi: od wiaduktu do dro−
gi wjazdowej do bramy głównej kopalni. Etap tegoro−
czny ważny jest o tyle, że między Lędzińską a Jagiel−
lońską nie ma w tej chwili żadnych latarń, inwestycja
poprawi więc znacząco bezpieczeństwo w tamtym re−
jonie. Na kolejne lata pozostanie jeszcze oświetlenie
ulicy od ulicy Jagiellońskiej do wiaduktu oraz od bra−
my głównej do przejazdu kolejowego.

Będzie boisko w Goławcu
Do 30 października powstanie nowe boisko wielo−

funkcyjne przy Zespole Szkół w Goławcu. Poza tym,
że będzie nowoczesne, będzie także bezpieczne, bo
powstanie przy szkole obok istniejącego już placu za−
baw, podczas gdy obecne boisko szkolne leży po dru−
giej stronie ruchliwej ulicy Goławieckiej. 

Na wykup terenu pod nowe boisko miasto wydało
w poprzedniej kadencji 290 tysięcy złotych. Z działa−
niami inwestycyjnymi trzeba było jednak czekać do
chwili, kiedy na terenie Goławca ustanie eksploatacja
górnicza i przestaną być odczuwalne jej skutki. 

Projekt infrastruktury sportowej w Goławcu obe−
jmuje budowę oświetlonego boiska wielofunkcyjnego
do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę, boiska do
gry w siatkówkę i tenisa ziemnego, parkingu, chodni−

ków z ławkami i ogrodzenie terenu łącznie z placem
zabaw, który jest częścią planowanego obiektu.

W tym roku z tego projektu powstanie boisko wie−
lofunkcyjne z tzw. piłkochwytami (wysokimi siatka−
mi za bramkami), bramkami, koszami i innym niezbę−
dnym wyposażeniem, chodniki z ławeczkami wokół
boiska oraz przebudowany zostanie plac zabaw pod
kątem nowego układu zagospodarowania terenu.

W dalszym okresie dobudowane zostanie jeszcze
drugie boisko i parking, zamontowany polowy stół do
ping−ponga, a cały teren ogrodzony.

Rusza przedszkole
W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę

rozpisany został przetarg na modernizację budynku
MKS na potrzeby Przedszkola nr 1. W tym roku, zgo−
dnie z planem zostanie dobudowana klatka schodowa
z szybem windowym oraz pomieszczeniami sanitar−
nymi i socjalnymi od strony ulicy Stadionowej, wyko−
nana kolorowa fasada budynku na dobudowanej czę−
ści z prostokątnych kasetonów stalowych oraz założo−
na stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa. Klatka
schodowa w istniejącej części budynku dostosowana
zostanie natomiast do nowej funkcji obsługi placówki
przedszkolnej.

MOK jak biblioteka
Miasto czyni starania, by przywrócić siedzibie

Miejskiego Ośrodka Kultury, dawnej plebanii ewan−
gelickiej, historyczny wygląd. Pierwszym etapem
tych starań jest wymiana kosztem niespełna 49 tysię−
cy złotych okien w budynku od strony ulic Hołdunow−
skiej i Gajowej. Okna z drewna egzotycznego zastąpi−
ły dotychczasowe, jednoszybowe ze spaczoną stolar−
ką, przez które uciekało sporo ciepła. W miarę posia−
danych środków miasto wymieni także pozostałe ok−
na od strony podwórza i na ścianie północnej a następ−
nie – po usunięciu sidingu, wyremontuje i odrestauru−
je fasady budynku ośrodka, by przywrócić mu dawny
blask.

W mieście zmiany
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Czerwcowa sesja Rady Miasta,
choć już ostatnia przed wakacja−
mi, z wakacyjną atmosferą nie−
wiele miała wspólnego, bo
właśnie na niej radni decydowa−
li o udzieleniu bądź nieudziele−
niu burmistrzowi absolutorium
za 2011 rok. Istotą absolutorium
jest akceptacja Rady dla prowa−
dzonej przez burmistrza polityki
finansowej. Tak naprawdę była
to więc jedna z najważniejszych
sesji w roku, porównywalna
z budżetową, na której przyjmo−
wany jest plan dochodów i wy−
datków miasta na 12 miesięcy. 

Pozytywny wynik głosowania ra−
dnych świadczy o tym, że burmistrz
Wiesław Stambrowski spełnia stawia−
ne mu przez Radę Miasta oczekiwa−
nia.

Takiej samej oceny dokonał V
skład orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach wyda−
jąc pozytywną opinię o przedłożonym
przez burmistrza sprawozdaniu z wy−
konania budżetu za ubiegły rok.

Jaki był więc ubiegłoroczny bud−
żet? Dochody wyniosły nieco ponad
42 miliony złotych, a wydatki – nie−
spełna 39 i pół miliona. Dochód na
1 mieszkańca (liczony na 31 grudnia
ubr., kiedy było nas 16 189) osiągnął
kwotę 2604,63 zł i był wyższy, niż
w ubiegłym roku.

Chociaż 2011 rok nie należał do
najłatwiejszych nie tylko dla Lędzin,
ale i całej gospodarki, w mieście pod−
jęto 45 nowych zadań inwestycyjnych
finansowanych z budżetu i 7 w ra−
mach dotacji unijnych, z których
część zakończono, reszta zaś – jako
zadanie wieloletnie – kontynuowana
jest również w tym roku. Wartość
ubiegłorocznych inwestycji wyniosła
3 miliony złotych.

Dzięki programom unijnym miasto
wydało w ubiegłym roku dodatkowo

jeszcze około 1,6 miliona złotych na
edukację dzieci w szkołach i przed−
szkolach. W SP 1 realizowany był wart
210 tysięcy złotych program „Słucham,
rozumiem, mówię, tworzę”, w SP
3 „Atrakcyjna szkoła, lepszy start” za
130 tysięcy, 24 tysiące wydało G2
z projektu „Wyrównywanie szans edu−
kacyjnych uczniów Gimnazjum nr
2 im. Gustawa Morcinka w Gminie Lę−
dziny”. Wszystkie szkoły podstawowe
uczestniczyły w „Indywidualizacji nau−
czania i wychowania uczniów klas I−III

szkół podstawowych”, na który miasto
zdobyło 115 tysięcy złotych. Inne unij−
ne programy realizowane w minionym
roku w Lędzinach to „Zielone światło
dla lędzińskich przedszkoli” – 360 ty−
sięcy zł, programy Comenius w gim−
nazjach (36,6 tys. zł) i szkołach podsta−
wowych (81,5 tys. zł), „Efektywna nau−
ka – wykorzystanie nowoczesnych te−
chnik edukacyjnych” – 516 tys. zł oraz
„Doskonalenie kwalifikacji informaty−
cznych kadr oświaty w Gminie Lędzi−
ny” – 101 tys. zł.

Rok 2011 podsumowany, 
burmistrz z absolutorium
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Urzędnicy powiadomią

sms−em?
Urząd Miasta przymierza się do wprowadzenia systemu powiadamiania mie−

szkańców o ważnych sprawach i wydarzeniach za pomocą sms−ów. Za ich po−

średnictwem można docierać do mieszkańców z różnymi informacjami, między

innymi o zagrożeniach burzami, silnymi wiatrami i innych niebezpiecznych zja−

wiskach atmosferycznych, utrudnieniami na drogach czy zaproszeniami na

miejskie imprezy kulturalne i sportowe. To metoda powiadamiania tyleż pro−

sta, co skuteczna, bo dziś praktycznie każdy od uczniów szkoły podstawowej

począwszy ma swój telefon komórkowy. Ofert firm wdrażających tego typu

usługi jest wiele i byłoby w czym wybierać. Jedynym warunkiem skorzystania

z sms−owych powiadomień byłaby dobrowolna zgoda na wprowadzenie do

urzędowej bazy danych numeru telefonu, na który urząd miałby wysyłać infor−

macje.

Taki system powiadamiania działa już z powodzeniem w wielu miastach, m.

in. w Tychach. To, czy uruchomiony zostanie w Lędzinach, zależeć będzie od

zainteresowania mieszkańców. Dlatego Urząd Miasta na swojej stronie inter−

netowej www.ledziny.pl przeprowadzi sondę w tej sprawie i prosi za naszym

pośrednictwem wszystkich zainteresowanych o jej wypełnienie. Sam udział

w sondzie nie będzie jeszcze równoznaczny z udziałem w programie, ale ma

pomóc urzędnikom zyskać wiedzę o skali zainteresowania systemem sms−

owego powiadamiania. Kiedy okaże się ze jest ono duże, system zostanie

wprowadzony w mieście a lędzinianie powiadomieni o sposobie zarejestrowa−

nia się w nim.

Pisząc o drogach powiatowych leżą−

cych na terenie Lędzin w poprzednim

wydaniu BIL „L−t!” poinformowaliśmy,

że „W sprawach dotyczących tych dróg

należy się zwracać nie do Urzędu Mia−

sta, lecz do Powiatowego Zarządu Dróg

(Bieruń, ul. Warszawska 168, tel: (32)

328−96−54, e−mail: pzd@powiatbl.pl).” 

Jak się okazało, niektórzy czytelni−

cy po przeczytaniu tego zdania uznali,

że władze miasta nie interesują się

już powiatowymi drogami. Otóż nic

bardziej mylnego. Lędziny systematy−

cznie dokładają się do modernizacji

dróg powiatowych (w tym roku 500 ty−

sięcy dokładamy do remontu ulicy Po−

koju), starosta i radni powiatowi są

zapraszani na komisje stałe Rady

a burmistrz i urzędnicy miejscy na

bieżąco kontaktują się ze starostą

i podległymi mu służbami w sprawie

stanu tych dróg.

Prawda jest jednak taka, że zarówno

radni, jak i burmistrz mogą jedynie

wnioskować w imieniu mieszkańców

o poprawę stanu infrastruktury drogowej

albo być pośrednikami w kontaktach

między mieszkańcami Lędzin a władza−

mi powiatu. Bezpośredniego wpływu na

to, co się dzieje na drogach gminnych

nie mają. Złudzeń co do tego nie pozo−

stawił starosta Bernard Bednorz, który

zaproszony na ostatnią Komisję ds. In−

frastruktury stwierdził, że drogi powiato−

we są jego i on będzie decydował, co

się na nich będzie działo.

W związku z tym oprócz kontaktu do

Powiatowego Zarządu Dróg podajemy

również numer telefonu do sekretariatu

starosty: (32) 226−91−04.

O powiatówkach raz jeszcze

Mandat po śp. Emilu Piątku

objął z końcem czerwca Czes−

ław Orzegowski. Był on jedy−

nym kandydatem do objęcia

mandatu w okręgu nr 3, zgło−

szonym przez Komitet Wybor−

czy Wyborców Lędziny Zamo−

ście.

W związku z tym, że kandy−

dat na radnego był tylko jeden

i jeden był mandat do obsa−

dzenia, wybory uzupełniające,

zarządzone przez Komisarza

Wyborczego w Katowicach na

24 czerwca, odbyły się bez gło−

sowania. Miejska Komisja Wy−

borcza sporządziła jedynie sto−

sowny protokół, w którym za

wybranego uznano zarejestro−

wanego kandydata.

28 czerwca nowo wybrany

radny, złożył ślubowanie na se−

sji Rady Miasta.

Sylwetkę radnego Orzegow−

skiego przedstawimy w kolej−

nym wydaniu miesięcznika.

Na majowej sesji Rady Miasta ra−

dni zatwierdzili roczne sprawozdania

finansowe za 2011 rok Miejskiej Bib−

lioteki Publicznej, Miejskiego Ośrod−

ka Kultury, sprawozdanie z ubiegłoro−

cznej działalności Miejskiego Ośrod−

ka Pomocy Społecznej oraz sprawoz−

dania finansowego Miejskiego Ze−

społu Opieki Zdrowotnej za ten sam

okres.

Natomiast w czerwcu ostatni raz

przez wakacjami zebrały się wszy−

stkie komisje stałe Rady. Komisja

Komisji Handlu, Usług, Komunika−
cji, Ładu i Porządku Publicznego ob−

radowała na temat bezpiecznych wa−

kacji. Na zaproszenie przewodniczą−

cego Eugeniusza Chrostka w posie−

dzeniu uczestniczyli: przedstawiciel

policji, Państwowej Straży Pożarnej,

Straży Miejskiej oraz doradca burmi−

strza ds. wojskowych, zarządzania

kryzysowego i obrony cywilnej Jan

Słoninka. Owocem dyskusji jest

m.in. artykuł na temat bezpieczeń−

stwa w czasie wakacji, który publiku−

jemy w „L−t!”. Radni poruszyli także

temat tirów, które łamią przepisy po−

ruszając się ulicą Lędzińską, jako, że

ruch ciężki kierowany jest znakami

na ulicę Pokoju. Jedyne wyjątkowe

odstępstwo od tej zasady miało miej−

sce na początku czerwca, kiedy cały

ruch z drogi S1 policja skierowała

przez Lędziny w związku z wypadkiem

na ekspresówce.

Komisja ds. Infrastruktury odbyła

posiedzenie wyjazdowe na budowę

oczyszczalni ścieków „Ziemowit”. Ra−

dni stwierdzili, że prace przy budowie

postępują zgodnie z przyjętym har−

monogramem. Dalsza część posie−

dzenia, już w budynku Urzędu Mia−

sta, poświęcona była – kolejny już

raz – drogom powiatowym. Na zapro−

szenie przewodniczącego Andrzeja

Zwolińskiego odpowiedział starosta

Bernard Bednorz, który przedstawił

radnym plany powiatu co do dróg.

Komisja Budżetu, Finansów i Sa−
morządności główną uwagę na czer−

wcowym posiedzeniu skupiła na te−

matyce mieszkaniowej. Radni anali−

zowali między innymi wydatki miasta

z tytułu kar za brak mieszkań socjal−

nych i możliwości przyspieszenia bu−

dowy takich lokali w budynku byłej

Scholi Nostry.

Przedmiotem zainteresowania ra−

dnych z Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej z kolei był stan

przygotowań do „Wakacji bez uzależ−

nień”. Radni interesowali się również

rozpoczynającą się największą inwe−

stycją oświatową realizowaną w lę−

dzińskich placówkach, czyli ruszającą

niebawem budową boiska wielofun−

kcyjnego przy Zespole Szkół w Go−

ławcu.

Wyjazdowe posiedzenie odbyła też

Komisja Ochrony Środowiska, która

skontrolowała utrzymanie rowów od−

wadniających w mieście. Kolejny raz

tematem poruszanym na jej posie−

dzeniu była wycinka drzew na ulicy

Wygody. Ponieważ ta droga należy do

powiatu, komisja oczekuje na intere−

sujące ją informacje w tej sprawie od

służb starosty.

Wspólnym tematem obrad wszy−

stkich komisji była analiza wykonania

budżetu miasta w 2011 roku przed

podjęciem decyzji o udzieleniu bądź

nieudzieleniu burmistrzowi absoluto−

rium za ubiegły rok. O „skwitowaniu”

burmistrza piszemy szerzej na stro−

nie 1.

Z PRAC RADY MIASTA 

Na spotkanie z autorem licznie przy−
byli mieszkańcy Lędzin, władze miasta
i powiatu (choć oficjalnych zaproszeń
nie rozsyłano), księża oraz przyjaciele
księdza: płk Jerzy Szewełło, kopalniany
komisarz stanu wojennego oraz Antoni
Piszczek, były dyrektor KWK „Ziemo−
wit”. Wieczór upłynął w bardzo sympa−
tycznej, niemal rodzinnej atmosferze
a bohater wieczoru wraz z płk Szewełłą

i dyrektorem Piszczkiem, czyli trzech
przyjaciół, których los połączył podczas
strajku górników kopalni „Ziemowit”
w grudniu 1981r., opowiadali zajmują−
co o tamtych czasach i nieznanych wy−
darzeniach, które wówczas miały miej−
sce. Publiczność z zainteresowaniem
wysłuchała ich opowieści a potem zada−
wała szereg pytań. Było więc tak, jak
zapowiedział ksiądz Przybyła: mniej

skupił się na książce będącej w istocie
napisaną językiem naukowym pracą
doktorską a bardziej skoncentrował się
na faktach i zdarzeniach z przeszłości,
które unaoczniały tezy postawione
w rozprawie doktorskiej.

Na zakończenie ustawiła się długa
kolejka chętnych do uzyskania auto−
grafu ks dr Przybyły oraz nabycia
książki.

Ksiądz Przybyła o górnikach

Nowy radny z Lędzin

13 czerwca – jak zapowiadaliśmy w ostatnim numerze – w sali widowiskowo – kinowej „Piast” odbyło się
spotkanie autorskie połączone z promocją najnowszej książki ks. dr. Józefa Przybyły „Chrześcijański ethos
górniczy na przykładzie pracowników kopalni „Ziemowit”, zorganizowane wspólnie przez Urząd Miasta
i Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. Poprowadziła je Dagmara Kupczyk, na co dzień polonistka w bie−
ruńskim ogólniaku, autorka tekstów piosenek, parafianka i wychowanka księdza Przybyły.
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Linia 952 i 953, dotychczas obsłu−

giwane przez KZK GOP po wakacjach

będą organizowane przez Miejski Za−

rząd Komunikacji w Tychach. Zmiana

przewoźnika wiązać się będzie ze

zmianą biletów obowiązujących na

tych liniach. Nie zmienią się nato−

miast, lub zmienią jedynie niezna−

cznie rozkłady jazdy obu autobusów

z tym wyjątkiem, że dla linii 953 koń−

cowym będzie przystanek Lędziny –

Ławki zlokalizowany w rejonie ulic:

Murckowskiej – Reymonta – Kraszew−

skiego.

Nowy osadnik wtórny.
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952 i 953: zmiana przewoźnika 

M
ir
o
s
ła

w
 L

e
s
zc

zy
k



Do kapsuły opatrzonej datą i nazwą
wydarzenia włożono treść aktu, pod−
pisanego przez panią minister, burmi−
strza Wiesława Stambrowskiego
i przewodniczącą Rady Miasta Teresę
Ciepły, 3 foldery o mieście (w języku
polskim, niemieckim i angielskim),
informację o największych zrealizo−
wanych inwestycjach miejskich, herb
miasta, znaczki: Urzędu Miasta, ob−

chodów 850−lecia miasta i 80−lecia
Miejskiego Klubu Sportowego „Lę−
dziny”. Zawartość uzupełniono dodat−
kowo o monety polskie i czeską, którą
dołożył – także obecny na wmurowa−
niu wraz z trzema innymi przedstawi−
cielami – burmistrz partnerskiego
Unicova Dalibor Horak. Zapieczęto−
waną kapsułę przed wmurowaniem
w fundament bramy poświęcił dzie−

kan dekanatu lędzińskiego i zarazem
proboszcz parafii Św. Anny ks. Janusz
Jarczyk. 

Burmistrz, który był gospodarzem
imprezy wraz z gośćmi, w gronie któ−
rych znaleźli się także: burmistrz Bie−
runia Bernard Pustelnik, wicestarosta
Henryk Barcik, radni Rady Miasta
i Rady Powiatu, przewodniczący mi−
nionych kadencji RM Jan Raszka
i Anna Wójcik−Ścierska (obecnie ra−
dna) oraz wykonawcy zwiedzili budy−
nek Miejskiej Biblioteki Publicznej,
dawnej „fary”, której renowacja w la−
tach 2009−2010 stała się pierwszym
etapem projektu pod nazwą Rewitali−

zacja historycznego Centrum Lędzin
„Plac Farski”. Można tak powiedzieć,
gdyż po odrestaurowaniu budynku
biblioteki wynikła kwestia zagospo−
darowania jej otoczenia, które z uwa−
gi na lokalizację musiało stanowić
fragment większej całości przestrzeni
dla tej części miasta. Goście odwie−
dzili także plac budowy, gdzie obec−
nie prowadzone już są roboty ziemne,
trwa wykonywanie podbudów i oraz
prace związane z uzbrojeniem terenu.

Drugi egzemplarz Aktu Erekcyjne−
go, identyczny z wmurowanym,
upubliczniony zostanie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
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Sięgając w wstecz minionych wieków w celu

odnalezienia pierwszych śladów osadnictwa na

terenie współczesnych Lędzin, a co z tym idzie

formowania się w nich „miejsc centralnych”

należy się cofnąć do XII wieku, gdzie znajduje−

my najstarsze historycznie udokumentowane

wiadomości dotyczące Lędzin, jeszcze jako

starej osady na tzw. prawie polskim, kiedy to

wchodziły one w skład ziemi pszczyńskiej, sta−

nowiąc integralną część ziemi krakowskiej. 

Pięć wieków później, w roku 1636 na mapie

Andreasa Heisenberga, najstarszej wielkoska−

lowej mapie gospodarczej na obszarze Polski,

w otoczeniu obszarów rolniczych, stawów moż−

na odnaleźć historyczne centrum Lędzin,

u podnóża wzgórza Św. Klemensa, będące

przedmiotem współczesnej rewitalizacji.

Cały powyższy obszar podlegał pod parafię

Św. Klemensa, którego kościół położony był na

górce nieopodal wsi, natomiast budynek pleba−

nii tzw. „fary” nie był ulokowany, jak było to za−

zwyczaj przy kościele, lecz w centrum wsi

wśród zabudowań. 

Omawiając historię „Placu Farskiego” z pe−

wnością nie można pominąć faktu, iż więk−

szość omawianego terenu została przekazana

nieodpłatnie w 1996 roku przez Parafię św.

Anny w Lędzinach, za zgodą Arcybiskupa Me−

tropolity Katowickiego, na rzecz Miasta Lędziny

na cele społeczne i charytatywne. 

Do kluczowych okresów i dat związanych z rea−

lizacją przyszłego „rynku” z pewnością można

uznać 19 listopada 2010r, kiedy to został złożo−

ny w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach

wniosek do Konkursu na dofinansowanie ze środ−

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional−

nego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja ob−

szarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2 Re−

witalizacja – „małe miasta” Priorytet VI. Zrówno−

ważony rozwój miast Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2007 – 2013r, którego rozstrzygnięcie nastąpiło

w dniu 2 czerwca 2011roku w postaci uchwały

Zarządu Województwa Ślaskiego o przyznaniu do−

finansowania w wysokości 85% wartości całości

inwestycji, szacowanej na 5 021 200 zł. 

Na przełomie lata i jesieni 2011 roku został

ogłoszony przetarg nieograniczony na zaprojekto−

wanie i wykonanie zadania, wyniku którego 10 li−

stopada 2011 roku została podpisana umowa

z Generalnym Wykonawcą zadania Firmą Budow−

laną „Mazur” Sławomir Mazur z Jankowic. Je−

szcze jesienią 2011 roku przystąpiono do projek−

towania, czego efektem było wykonanie doku−

mentacji projektowej i uzyskanie Decyzji o po−

zwoleniu na budowę w dniu 13 kwietnia 2012r. 

Burmistrz
Wiesław Stambrowski

Powstający w tym miejscu „Plac

Farski” odnosić się będzie do wie−

lowiekowej historii tego obszaru

przynależnego pierwotnie do budyn−

ku plebanii, tzw. „fary”, dziś siedzi−

by Miejskiej Biblioteki Publicznej,

miejsca nierozerwalnie związanego

z Kościołem św. Klemensa, a więc

z pewnością należącego do zaląż−

ków osadnictwa w powiecie bieruń−

sko−lędzińskim.

Miasto weszło w posiadanie tego

terenu dzięki woli i determinacji pro−

boszcza tutejszej parafii Św. Anny

w latach 1981−1996, śp. księdza

Henryka Głucha, który czynił przez la−

ta starania, by teren byłej parafii

wraz z budynkami starego probo−

stwa i wikarówki przekazany został

miastu na cel służący ogółowi mie−

szkańców. Choć nie on podpisał akt

notarialny, jego następca, dziś także

nieżyjący już ks. proboszcz Jerzy

Goppek, za zgodą Arcybiskupa Me−

tropolity Katowickiego, wypełnił wolę

księdza Głucha i dzieło doprowadził

do końca. Akt darowizny zawarty zo−

stał w grudniu 1996 roku. Dzięki te−

mu mamy dziś piękną bibliotekę, od−

restaurowaną w 2010 roku, skwer

a za półtora roku także Plac Farski,

który według woli ks. H. Głucha słu−

żyć będzie wszystkim lędzinianom.

Przedsięwzięcie ma kosztować

około 5 milionów złotych, z czego

ponad 4 miliony stanowi dotacja ze

środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego. Gdyby nie

te środki obecna inwestycja naj−

prawdopodobniej nie powstałaby

w naszym mieście. Dlatego bardzo

ucieszył mnie udział w uroczystości

Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej,

która przez całą karierę zawodową

związana jest z wdrażaniem fundu−

szy europejskich i rozwojem regio−

nalnym, a dziś jako minister rozwo−

ju regionalnego dba o to, by do

wszystkich regionów i miast kraju

docierały środki unijne na rozwój.

Także na Śląsk i do Lędzin.

Liczę, że ten piękny obiekt, który

ma powstać do końca przyszłego

roku, będzie odpowiadał wyobraże−

niom księdza Henryka Głucha

a także potrzebom i oczekiwaniom

mieszkańców Lędzin.

Minister Rozwoju 
Regionalnego
Elżbieta Bieńkowska:

Jak się jedzie przez Lędziny, to

aż serce rośnie, bo to miasto na

tle miast ościennych wygląda zu−

pełnie inaczej. Powiat dostał z róż−

nych powodów dodatkowe środki

(chodzi o środki na likwidację skut−

ków powodzi – przyp.red.), ale wi−

dać, że Lędziny, jeśli chodzi o takie

widoczne, duże projekty, chyba

przodują w tym powiecie. Jadąc

przez miasto co chwilę widać jakąś

tablicę, także o tym, co tu powsta−

je. Ciesze się z tego tym bardziej,

że na to akurat działanie (Działanie

6.2. Rewitalizacja obszarów zdegra−

dowanych, Poddziałanie 6.2.2 Re−

witalizacja – „małe miasta” Priory−

tet VI. Zrównoważony rozwój miast

Regionalnego Programu Operacyj−

nego Województwa Śląskiego na la−

ta 2007 – 2013r – przyp.red.) jest

bardzo dużo chętnych. Dzięki temu

projektowi ten kawałek miasta się

zmieni, Lędziny nie będą już przelo−

tową miejscowością, bo powstanie

tu ryneczek.

Czego życzyć mieszkańcom

w dniu święta ich miasta? Pewnie

mają jakieś swoje małe bolączki,

ale patrząc z zewnątrz niewiele zo−

stało tu do zrobienia z takich dużych

rzeczy. Myślę, że można życzyć Lę−

dzinianom, żeby ludzie chętnie się

tu przeprowadzali, a ja wiem, że taki

fakt już istnieje. Znam kilka osób,

które z różnych miast, nawet odleg−

łych, przeprowadziły się właśnie do

Lędzin. 

Plac Farski już przyciąga ludzi
Plac Farski jeszcze w budowie, a już odbyła się tu pierwsza uroczystość. I to uroczystość nie byle jaka, bo z udziałem minister rozwoju regio−
nalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Powodem jej wizyty w Lędzinach 16 czerwca było wmurowanie aktu erekcyjnego Placu w jeden z filarów hi−
storycznej bramy, której replika powstanie przy ulicy Lędzińskiej na wysokości wejścia do biblioteki.
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Podpisanie Aktu.

Na placu budowy.

Wspólna fotografia.

Pierwsza kielnia.

HISTORIA „PLACU FARSKIEGO”
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„Każdy jubileusz jest niezwykłym
świętem i wydarzeniem. Jest też dob−
rą okazją do podsumowania dotych−
czasowych osiągnięć oraz wyznacza−
nia nowych celów i zadań. Skłania ró−
wnież do refleksji, wspomnień i prze−
myśleń… − napisano w jednym z li−
stów gratulacyjnych, jakie z okazji ju−
bileuszu otrzymało Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego
w Lędzinach. Jubileuszu podwójne−
go: 50−lecia rzeczoznawstwa w górni−
ctwie oraz 20−lecia funkcjonowania
CBIDGP jako samodzielnego przed−
siębiorstwa. Uroczyste jego obchody,
które odbyły się 21 czerwca br., uś−
wietnili swoją obecnością przedsta−
wiciele licznych instytucji związa−
nych z górnictwem i innymi dziedzi−
nami działalności Centrum oraz
współpracujących z firmą w obszarze
bezpieczeństwa pracy, techniki i śro−
dowiska. Byli wśród nich między in−
nymi przedstawiciele instytucji nad−
zorujących górnictwo i działalność
CBiDGP, spółek węglowych, kopalń
i zakładów górniczych, uczelni wyż−
szych i instytutów naukowo−badaw−
czych oraz wielu innych ośrodków
zaprzyjaźnionych i wspierających
przedsiębiorstwo w realizacji jego
misji. 

Uczestników do wspomnień, ref−
leksji i przemyśleń skłoniła sesja jubi−
leuszowa, podczas której przypom−
niano dzieje kształtowania się rzeczo−
znawstwa w Polsce, dodajmy jedyne−
go kraju europejskiego, gdzie badania

i nadzór rzeczoznawczy stanowi
przedmiot regulacji i sankcji pra−
wnych. Historia ta sięga roku 1962,
kiedy powołano – w rezultacie zale−
ceń komisji badającej przyczyny tra−
gicznego zerwania się klatki szybo−
wej w Kopalni Królowa Luiza we
wrześniu 1961 – Inspektorat ds. Lin
i Zawiesi górniczych urządzeń wycią−
gowych. Jednostka wyznaczyła pier−
wszy nurt rozwoju rzeczoznawstwa
obecnego CBiDGP. Drugi nurt naro−
dził się rok później, w 1963 roku de−
cyzją władz Jaworznicko−Mikołow−
skiego Zjednoczenia Przemysłu Wę−
glowego powstało Centralnego Labo−
ratorium Badawcze przy Kopalni
„Wesoła”. W 1983 roku nastąpiła in−
tegracja obu jednostek i obu nurtów
działających od tego momentu jako
CLB już wtedy przy KWK „Ziemo−
wit”. Dziewięć lat później w wyniku
podziału Kopalni, z jej struktur wyłą−
czona została jednostka badawcza,
która zaczęła działać jako samodziel−
ne przedsiębiorstwo pod nazwą Cen−
trum Badań i Dozoru Górnictwa Pod−
ziemnego. W 2000 roku CBiDGP
przekształcone zostało w spółkę
Skarbu Państwa, która pod koniec de−
kady wpisane na listę przedsiębiorstw
o strategicznych dla gospodarki pol−
skiej znaczeniu. 

Z okazji jubileuszu Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego
wydało monografię „Rzeczoznawsto
w polskim górnictwie. 50 lat działal−
ności rzeczoznawczej”, przybliżającą

historię rzeczoznawstwa, wieloaspek−
tową istotę badań rzeczoznawczych
w kontekście najistotniejszych prze−
mian i osiągnięć tego półwiecza. 

Znaczenie rzeczoznawstwa dla sy−
stemu bezpieczeństwa w górnictwie
oraz dziedzinach pozagórniczych,
w które od wielu lat angażuje się
CBiDGP podkreślali goście obcho−
dów jubileuszowych, mówiąc mię−
dzy innymi: „Historia Centrum oraz
jego osiągnięcia w podnoszeniu bez−
pieczeństwa pracy, techniki i środo−
wiska są piękną kartą w historii pol−
skiego przemysłu oraz wspierającego
go zaplecza naukowo−badawczego.
Jesteście Państwo chlubnym i go−
dnym naśladowania przypadkiem
umiejętnego połączenia tradycji z no−
woczesnością, synonimem naukowej

rzetelności, biznesowej uczciwości,
najwyższej jakości i sukcesu.” Bada−
nia rzeczoznawcze to działanie na
rzecz zagwarantowania bezpieczeń−
stwa pracy i funkcjonowania zakła−
dów górniczych, badania wykonywa−
ne metodami niejednokrotnie wypra−
cowywanymi i udoskonalanymi
przez rzeczoznawców CBiDGP. Sło−
wa uznania wyrażano odnośnie „sto−
sowanych […] nowoczesnych metod
badań rzeczoznawczych maszyn
i urządzeń objętych przepisami dozo−
ru technicznego i transportowego,
prawa geologicznego i górniczego
oraz prawa energetycznego”. Ten za−
kres kompetencji przedsiębiorstwa
oceniano bardzo wysoko: „Działal−
ność Centrum jest dla polskiego gór−
nictwa bardzo ważna i niezwykle

cenna. Wasza Spółka, stosując coraz
nowocześniejsze metody badań ma−
szyn i urządzeń, stała się trwałym
elementem krajowego systemu bez−
pieczeństwa w polskim przemyśle wy−
dobywczym.”

Półwiecze rozwoju wspomnianych
wcześniej nurtów rzeczoznawczych
wyznaczyło kluczowy kierunek dzia−
łań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
w górnictwie. „Lata, jakie upłynęły
od momentu rozpoczęcia działalności
rzeczoznawczej to nie tylko Wasz ju−
bileusz, ale i wszystkich ośrodków,
które na Wasz wzór powstały w gór−
nictwie. Wyznaczyliście model dzia−
łalności rzeczoznawczej pozytywnie
zweryfikowany przez praktykę górni−
czą.”− czytamy w kolejnym liście gra−
tulacyjnym. 

Jubileusz jest okazją, która pozwa−
la spojrzeć na cały okres działalności
z perspektywy 50 lat doświadczeń,
zmian, jakie w tym czasie zachodziły,
sukcesów, ale i porażek. Z pewnością
daje to solidne podstawy do wyzna−
czania nowych celów na przyszłość,
buduje również dodatkową motywa−
cję do podejmowania jeszcze więk−
szych starań, które „przyniosą dalsze
osiągnięcia badawcze […] w zakresie
ograniczenia lub eliminacji zagrożeń,
zarówno podczas działań ratowni−
czych, jak i bieżącego funkcjonowa−
nia kopalń” oraz innych dziedzin,
o bezpieczeństwo których dba Cen−
trum Badań i Dozoru Górnictwa Pod−
ziemnego. 

Rzeczoznawstwo w górnictwie z perspektywy półwiecza

Podwójny jubileusz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego 

R E K L A M A

Zaczynają się od dawna wyczeki−
wane przez uczniów wakacje. Nie
wszyscy jednak i nie na całe dwa mie−
siące wyjadą z miasta. Dzieci i mło−
dzież pozostające w domu będą mog−
ły korzystać z zajęć wakacyjnych ofe−
rowanych przez miasto albo wypo−
czywać według własnego uznania.
Niezależnie od formy musi to być je−
dnak wypoczynek bezpieczny. O bez−
pieczeństwo w czasie wakacji zadbają
wspólnie – jak co roku – Straż Miej−
ska i policja.

Straż Miejska przez okres wakacji bę−
dzie prowadziła wzmożone kontrole
i obserwacje rejonów obiektów sporto−
wych i rekreacyjnych w mieście, szkół,
przystanków, akwenów wodnych
i wszelkich miejsc, gdzie będzie się gro−
madziła młodzież i dzieci. Kontroli mo−
gą się spodziewać również sklepy i lo−
kale prowadzące sprzedaż alkoholu i ty−
toniu. Strażnicy będą sprawdzali, czy na
terenie miasta nie dochodzi do przypad−
ków sprzedaży używek osobom nielet−
nim.

– Funkcjonariusze będą legitymować
młodzież spotkaną późnym wieczorem
i w nocy na ulicy, biwakach i innych
miejscach zagrożonych przestępczością
i wykroczeniami – zapowiada Jan Hu−
dzikowski, komendant Straży Miejskiej
– Będą też interweniowali, kiedy zau−
ważą osoby spożywające alkohol lub
palące papierosy w miejscach publi−
cznych. Młodzież i dzieci będą w tym
kontekście przedmiotem ich szczegól−
nego zainteresowania.

Zwiększonym nadzorem Straży
Miejskiej objęte zostaną: rejon ronda,
biblioteki i poczty w Lędzinach, skupis−
ka bloków na Gwarków, Hołdunow−
skiej, Lędzińskiej i Pokoju, ogródki

działkowe przy ulicy Gajowej, budynek
Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fi−
zycznej i Turystyki, okolice supermar−
ketów, ośrodek „Zalew”, wzgórze Kli−
mont, podstawówki i gimnazja, parkin−
gi przy kościołach pw. Chrystusa Króla
i matki Boskiej Różańcowej oraz osied−
le domków fińskich.

Wraz z końcem wakacji rozpocznie
się natomiast akcja „Bezpieczna droga
do szkoły”, o której szerzej napiszemy
w jednym z kolejnych wydań BIL „L−
t!”.

Także bieruńscy policjanci jak co ro−
ku poprowadzą akcję „BEZPIECZNE
WAKACJE 2012”. W okresie tym nasi−
lone zostaną działania prewencyjne,
mające na celu zapobieganie wszelkim
patologiom, a przede wszystkim zdarze−
niom z udziałem nieletnich tj. wypad−
kom komunikacyjnym, zaginięciom,
utonięciom, przestępstwom i wykrocze−
niom. W okresie wakacyjnym planowa−
ne są także wzmożone kontrole miejsc
gromadzenia się dzieci i młodzieży przy

ośrodkach sportowych, szkołach, do−
mach kultury, otwartych akwenach wo−
dnych oraz w rejonie przystanków
i dworców autobusowych. Ponadto fun−
kcjonariusze będą dokonywać kontroli
lokali gastronomicznych i sklepów ce−
lem zapobieżenia przestępstwom jak
i wykroczeniom określonym w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw−
działaniu alkoholizmowi. Obecnie fun−
kcjonariusze przeprowadzają już wśród
dzieci w szkołach i przedszkolach spot−
kania i prelekcje z zakresu bezpieczne−
go wypoczynku. 

W ramach akcji „BEZPIECZNE
WAKACJE 2012” bieruńska Policja in−
formuje również o możliwości przepro−
wadzenia kontroli autokarów przewożą−
cych dzieci i młodzież na letni wypo−
czynek. W celu zaplanowania i podjęcia
kontroli tych środków transportu zainte−
resowane osoby z wyprzedzeniem mo−
gą zgłaszać telefonicznie lub pisemnie
wyjazd autokaru. Miejscem wyznaczo−
nym do kontroli tego typu pojazdów na

terenie powiatu bieruńsko− lędzińskiego
jest parking przy stacji paliw Arge
w Bieruniu (miejsce przeznaczone do
ważenia pojazdów). 

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Bieru−
niu, ul. Turystyczna 1 a , 43−155 Bieruń
lub telefonicznie: 32 3233 260, 32 3233
268.

Osobom, które wyjeżdżają na waka−
cje, policjanci radzą:

– wychodząc z domu dokładnie za−
mknijmy drzwi i okna, zakręćmy kurki
z gazem i wodą. Warto też rozważyć,
które urządzenia elektryczne powinny
pozostać włączone do gniazdek – im
mniej włączonych, tym mniej potencjal−
nych źródeł pożaru; 

– jeśli w domu jest alarm to nie za−
pomnijmy go włączyć; 

– biżuteria, gotówka czy inne rzeczy
szczególnie cenne nie powinny pozosta−
wać w domu, lepsze będzie przechowa−
nie ich u osób zaufanych, w skrytce ban−
kowej czy w innym dobrze chronionym
miejscu; 

– poinformujmy członków rodziny
czy dobrych znajomych: gdzie wyjeż−
dżamy, kiedy wrócimy i jak w razie
potrzeby mogą się oni z nami szybko
skontaktować. Natomiast chwalenie
się tym na około, zwłaszcza przed wy−
jazdem może okazać się niebezpie−
czne; 

– warto też kogoś poprosić np. człon−
ka rodziny, znajomych czy sąsiada,
o zabieranie korespondencji leżącej
w skrzynce na listy czy przed drzwiami
– będąc tam zbyt długo sygnalizuje, że
w mieszkaniu nikogo nie ma;

Warto też wszelkie niepokojące zja−
wiska zgłaszać policji (np. dziwne wi−
zyty obcych w domu, telefony itp.).

Wakacje bezpieczne dla dzieci i dorosłych Kto przystrzyże
trawnik?

Jak się okazuje, nie wszyscy właści−

ciele domów wiedzą, jakie obowiązki na−

kłada na nich prawo w zakresie utrzyma−

nia ładu i porządku wokół posesji. Wyni−

kają z tego różne nieprzyjemności do

mandatów włącznie, bo Straż Miejska

systematycznie kontroluje utrzymanie

porządku na terenie miasta. Obecnie

największe dylematy rodzi pielęgnacja

zieleni wzdłuż posesji i sprzątanie cho−

dników przyległych do nieruchomości.

Obowiązująca od stycznia 2006 ro−

ku uchwała Rady Miasta (nr

XLN/289/06 z 12 stycznia 2006r.,

treść znajduje się w Biuletynie Infor−

macji Publicznej Urzędu Miasta) do

obowiązków właścicieli jeśli chodzi

o pielęgnację zieleni poza obrębem

posesji zalicza utrzymywanie zieleń−

ców położonych między płotem a kra−

wędzią chodnika oraz samych chodni−

ków wzdłuż posesji, o ile nie przylega−

ją bezpośrednio do jezdni. Jeśli nato−

miast konary drzew rosnących w przy−

domowych ogrodach sięgają nad cho−

dnik albo nad drogę, ich właściciele

muszą zadbać, żeby prześwity wynosi−

ły odpowiednio przynajmniej 2, 5 od

chodnika i 5 metrów od jezdni.

– Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości,

czy powinien kosić trawnik przed do−

mem albo zamiatać chodnik, może

się z nami skontaktować i zasięg−

nąć informacji – zachęca komendant

SM Jan Hudzikowski – Pozwoli to

uniknąć nieporozumień i ewentual−

nych nieprzyjemności.

Do Straży miejskiej można przyjść

osobiście (pokój 09, na parterze

Urzędu Miasta od strony parkingu),

zadzwonić (tel.: (32) 216 65 11 do

13, w. 132) lub wysłać maila z zapy−

taniem (e−mail: straz@ledziny.pl).

Wypoczynek musi być bezpieczny.
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Komisarz Wyborczy w Katowi−
cach odrzucił wniosek o przepro−
wadzenie referendum lokalnego
w sprawie odwołania Rady Mia−
sta i burmistrza, złożony przez
pełnomocnika 12−osobowej gru−
py inicjatywnej, Marka Nowaka.

Powodem takiej decyzji było niedo−
pełnienie obowiązku ciążącego na ini−
cjatorach, zapisanego w artykule 13
ustawy o referendum lokalnym, który
nakazuje im, na swój koszt, podać do
wiadomości mieszkańców danej je−
dnostki samorządu terytorialnego
przedmiot zamierzonego referendum,
przy czym podanie do wiadomości na−

stępuje w sposób zwyczajowo przyję−
ty w danej gminie. Informacja o za−
mierzonym referendum powinna zaś
zawierać pytanie lub pytania referen−
dum i uzasadnienie odwołania. Z arty−
kułu 22 tej samej ustawy wynika nato−
miast, że komisarz wyborczy odrzuca
wniosek o przeprowadzenie referen−
dum, jeśli inicjator referendum nie
wywiązał się z obowiązków wskaza−
nych w tymże 13 artykule.

Miejscem przyjętym zwyczajowo
w Lędzinach jest tablica ogłoszeń
w Urzędzie Miasta oraz gabloty urzę−
dowe zlokalizowane w różnych miej−
scach na terenie miasta. Inicjatorzy re−
ferendum, tymczasem, informację
o przedmiocie referendum wywiesili
dopiero 24 maja, czyli na dzień przed
złożeniem wniosku w biurze komisa−
rza wyborczego i nie na tablicy ogło−
szeń Urzędu, ale na kilku słupach
ogłoszeniowych. 

Komisarz wyborczy uznał więc, „iż
eksponowanie obwieszczenia inicjato−
ra referendum o zamiarze odwołania
Rady Miasta w Lędzinach (podobnie
Burmistrza – przyp.red.), przez czas
krótszy, niż dobę przed złożeniem
wniosku w sprawie przeprowadzenia
referendum lokalnego, nie może być

uznane za wypełnienie obowiązku wy−
nikającego z art. 13 ustawy o referen−
dum lokalnym. Należy również pod−
kreślić, iż w tym stanie rzeczy mie−
szkańcy Miasta Lędziny w chwili

udzielania poparcia wnioskowi o prze−
prowadzenie referendum na kartach,
nie byli powiadomieni o przedmiocie
referendum w sposób wskazany w art.
13 ustawy o referendum lokalnym.
Tym samym mieszkańcy zostali po−
zbawieni możliwości podjęcia świado−
mej decyzji w kwestii poparcia refe−
rendum lokalnego”.

Sytuacji inicjatorów w tym kontek−
ście nie uratowała także załączona do
wniosku „Gazeta na referendum”,
którą dystrybuowali wśród mieszkań−
ców. Komisarz odniósł się do niej bo−
wiem w taki sposób: „Ponadto, załą−
czony egzemplarz gazety o nazwie
„Gazeta na referendum” kwiecień

2012r. (o nieznanym nakładzie), która
zgodnie ze swą treścią jest wydawni−
ctwem Inicjatywy Obywatelskiej
„Nowe Lędziny”, a nie Inicjatora Re−
ferendum, nie zawiera stopki redak−
cyjnej, publikowane są artykuły,
z których tylko jeden podpisany jest
imieniem i nazwiskiem autora. Należy
mieć na względzie fakt, iż „Gazeta na
referendum” w swej treści nie zawiera
elementów powiadomienia, o których
mowa w artykule 13 ustawy o referen−
dum lokalnym. Inicjatywa Obywatel−
ska „Nowe Lędziny” jest tworem nie−
posiadającym osobowości prawnej,
o nieznanej strukturze, składzie oso−
bowym oraz siedzibie.”.

Komisarz wyborczy zwrócił więc
uwagę na to samo, co my, kiedy
w kwietniowym numerze BIL „L−t!”
w artykule „Byle było referendum”
napisaliśmy: „Dwunastu mieszkań−
ców chce, by w Lędzinach odwołany
został burmistrz miasta wraz z Radą.
Inicjatorami referendum lokalnego
w tej sprawie są: Józef Białożyt,
Klaus Ficek, Krzysztof Ficek, Zofia
Ficek, Katarzyna Ficek−Wojciuch,
Andrzej Wojciuch, Bogumiła Freitag,
Piotr Musioł, Marek Nowak, Adam
Nowak, Robert Salwierak i Mariusz

Ścierski. Oni właśnie powiadomili
o swoim zamiarze Urząd Miasta oraz
komisarza wyborczego w Katowi−
cach. Lędzinianie, natomiast, o próbie
zorganizowania referendum dowiadu−
ją się z dystrybuowanej w mieście
„Gazety na referendum”. Można się
jedynie domyślać, że wydawnictwo
firmują te same osoby, bo poza Mar−

kiem Nowakiem, który podpisał się
pod wywiadem z Krystyną Wróbel,
pozostali autorzy kryją się za inicjała−
mi. Dla czytelników, którzy przysła−
nego do urzędu pisma nie widzieli,
inicjatorzy są więc zupełnie anonimo−
wi”. 

Inicjatorzy w ciągu 14 dni mogą się
odwołać do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach. mj

Zdaniem komisarza mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości podjęcia świadomej decyzji

Wniosek o referendum odrzucony

MMiieesszzkkaańńccyy  MMiiaassttaa  LLęę−−
ddzziinnyy  ww cchhwwiillii  uuddzziieellaa−−
nniiaa  ppooppaarrcciiaa  wwnniioosskkoowwii
oo pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee  rreeffee−−
rreenndduumm  nnaa  kkaarrttaacchh,,  nniiee
bbyyllii  ppoowwiiaaddoommiieennii
oo pprrzzeeddmmiioocciiee  rreeffeerreenn−−
dduumm..  

MMiieesszzkkaańńccyy  zzoossttaallii  ppoo−−
zzbbaawwiieennii  mmoożżlliiwwoośśccii
ppooddjjęęcciiaa  śśwwiiaaddoommeejj  ddee−−
ccyyzzjjii  ww kkwweessttiiii  ppooppaarrcciiaa
rreeffeerreenndduumm  llookkaallnneeggoo..

IInniiccjjaattyywwaa  OObbyywwaatteellsskkaa
„„NNoowwee  LLęęddzziinnyy””  jjeesstt  ttwwoo−−
rreemm  nniieeppoossiiaaddaajjąąccyymm
oossoobboowwoośśccii  pprraawwnneejj,,
oo nniieezznnaanneejj  ssttrruukkttuurrzzee,,
sskkłłaaddzziiee  oossoobboowwyymm  oorraazz
ssiieeddzziibbiiee

Będą kształcić górników
14 czerwca 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatowym Ze−

społem Szkół w Lędzinach a KWK „Ziemowit”.

Podpisanie umowy to wydarzenie historyczne i dotyczy współpracy w zakre−

sie kształcenia uczniów w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Jest też

wyrazem bardzo dobrej współpracy pomiędzy obu jednostkami oraz wspólnej

troski o młodych mieszkańców tej ziemi. Ponadto warto zaznaczyć, że na mo−

cy Porozumienia zawartego 26 marca 2012 r. pomiędzy Starostą Bieruńsko –

Lędzińskim a Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach

młodzież, która zostanie przyjęta do tej klasy posiada gwarancję zatrudnienia.

Ewa Matusik, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach

Później, niż zwykle, bo dopiero 24

maja, Powiatowy Zespół Szkół w Lę−

dzinach zorganizował doroczny

„Marsz Pamięci” do Oświęcimia−Brze−

zinki. Tradycyjnie uczestnicy rajdu

pieszego, tym razem w liczbie ponad

stu uczniów pod opieką jedenastu

nauczycieli, zebrali się o ósmej rano

przed obeliskiem usytuowanym przy

ul.Paderewskiego, a upamiętniają−

cym ofiary lędzińskiej filii KL Aus−

chwitz−Birkenau. Wysłuchali krótkich

przemówień dyrektor szkoły Ewy Ma−

tusik i wiceburmistrza Marka Bani,

w tym na temat losów więźniów hitle−

rowskich obozów koncentracyjnych

i obozów zagłady, zapalili znicz i zło−

żyli kwiaty przy obelisku, po czym wy−

ruszyli w szyku marszowym na 12−ki−

lometrową trasę do Oświęcimia, es−

kortowani do granic Bierunia przez

strażników miejskich z komendantem

Janem Hudzikowskim na czele. Przed

Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar

KL Auschwitz−Birkenau młodzież lę−

dzińskiego PZS złożyła wraz z wice−

starostą Henrykiem Barcikiem kwiaty

i zapaliła znicze pamięci. ml

VII pieszy Marsz Pamięci

W Lędzinach urodził się także Le−
szek Kwit, lider ławeckiej inicjatywy.
Wokół niego skupiają się wszelkie
działania zmierzające do zmiany przy−
należności terytorialnej Ławek. I chy−
ba tylko lidera dotąd brakowało, bo na
targu w Hołdunowie, gdzie handlują
i kupują ludzie z całej okolicy usły−
szeć teraz można, że ławczanie już da−
wno chcieli do Lędzin. Tylko nie miał
się kto za to zabrać.

– Do urzędu w Lędzinach z Ławek
mamy 5 kilometrów a do mysłowic−
kiego – prawie 20 – argumentuje Kwit
– Ale ważniejsze jest, że – o czym
przekonałem się w rozmowach z wie−
loma ludźmi – im także, podobnie, jak
mnie, Lędziny są bliższe od Mysło−
wic. No i widać, że Lędziny się rozwi−
jają.

Droga od Mysłowic do Lędzin wie−
dzie przez administracyjną procedurę.

Najpierw musi być powód. Wola mie−
szkańców wyrażona na listach popar−
cia jest powodem wystarczającym
zwłaszcza, gdy jest to wola większo−
ści. Potem inicjatywę tę muszą przejąć
Lędziny wnioskując o zmianę granic.

Burmistrz Wiesław Stambrowski
nie ma nic przeciwko przyjęciu Ła−
wek w granice Lędzin.

– O ile mieszkańcy Ławek dadzą
wyraźny sygnał, że im z nami po dro−
dze – zastrzega – Nie może wyjść na
to, że to Lędziny chcą oderwać od in−
nego miasta dzielnicę. Jeśli jednak sa−
mi mieszkańcy tego chcą, to jestem
przekonany, że lędzinianie przyjmą
swoich krajan z otwartymi ramiona−
mi.

Za przyjęciem Ławek oprócz argu−
mentów historycznych, geografi−
cznych i sentymentalnych, przema−
wiają też aspekty ekonomiczne.

– Ponad 800 nowych mieszkańców
to większy wpływ z udziału w podat−
ku od osób fizycznych, a to drugie
w kolejności źródło dochodów naszej
gminy, większe wpływy z podatku
od nieruchomości, z opłaty eksploa−
tacyjnej – wylicza burmistrz –
Wzrost liczby dzieci w wieku szkol−
nym też byłby dla nas szczęśliwy,
biorąc pod uwagę niż demograficzny
i systematyczne wyludnianie się
szkół w całym kraju. No i nowi mie−
szkańcy; to najcenniejszy kapitał
i potencjał każdej gminy, niezbędny
do rozwoju.

Przewodnicząca Rady Miasta, Te−
resa Ciepły, prezentuje podobny po−
gląd:

– Najważniejsza jest wola mie−
szkańców. Jeśli jest taka, to popieram
ten wniosek – kwituje krótko.

Jak widać na listach poparcia
o działania intencyjne – skoro jest wo−
la mieszkańców Ławek – nie należy
się martwić. Dalszy etap to konsulta−
cje, które muszą przeprowadzić na
swoim terenie zarówno Lędziny, jak
i Mysłowice, potem uchwały rad obu
miast i opinia wojewody. 

Ale głos decydujący należy do pre−
miera. Jeśli będzie consensus, nie po−
winien mieć dylematu, jeśli jednak
Mysłowice, które na razie wydają się
lekceważyć inicjatywę ławczan, będą
chciały się woli mieszkańców Ławek
sprzeciwić, premier będzie musiał
sprawę przeanalizować i rozstrzyg−
nąć. Trudno jednak zakładać, że Mys−
łowice zechcą zatrzymać ławczan
u siebie na siłę. 

Optymistycznym, ale realnym
terminem zaistnienia Lędzin w no−
wych granicach jest 1 stycznia 2014
roku.

Będą Lędziny − Ławki?
Już 450 z liczących około 850 mieszkańców Ławek podpisało listę poparcia dla idei przyłączenia tej dziel−
nicy do Lędzin. Ta najmniejsza z mysłowickich dzielnic, położona między Krasowami i Wesołą „wyemi−
growała” z naszego miasta w latach 60−ych XX wieku, ale historycznie od XVI wieku związana jest właś−
nie z Lędzinami. Mieszkańcy więc chcą wrócić do miasta, z którego się z dziada, pradziada wywodzą. Dla
starszych z nich byłby to powrót do miasta rodzinnego.

L. Kwit inicjatywę ławczan przedstawił radnym.
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Kwiaty przy obelisku.
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1 czerwca władzę w mieście przejęła młodzież, a konkret−
nie zwyciężczynie – bo laureatkami zostały trzy panie – kon−
kursu „Zostań burmistrzem”ogłoszonego przez Urząd Miasta
w lędzińskich szkołach. Na konkursowy temat „Najlepszy

prezent na Dzień Dziecka dla młodych lędzinian” wypowie−
działo się 18 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i 3 oraz
Gimnazjów nr 1 i 2.

Jury, w skład którego weszli m. in.: burmistrz miasta Wiesław

Stambrowski i przewodnicząca Rady Miasta Teresa Ciepły, wy−

brało spośród nich cztery najlepsze. I tak Młodzieżowym Burmi−

strzem Miasta została Adrianna Śpiewak z Gimnazjum nr 1,

a jej zastępcami Dominika Stolarczyk z Gimnazjum nr 2 oraz An−

gelika Wojda ze Szkoły Podstawowej nr 3. Adriannie Śpiewak ju−

ry przyznało nagrodę za koncepcję ośrodka rekreacyjno−wypo−

czynkowego dla młodzieży, Dominice Stolarczyk za całość kon−

cepcji, a szczególnie za pomysł zbudowania widokowych alej

spacerowych na terenie Górki Klemensowej wokół Kościoła Św.

Klemensa zaś Angelice Wojdzie za ideę integracji mieszkańców

całego miasta na wspólnej imprezie plenerowej oraz pomysł pu−

szczania baloników z życzeniami. Na wyróżnienie zdaniem jury

zasłużyła Maria Stachoń ze Szkoły Podstawowej nr 1 za zwróce−

nie uwagi dorosłym na wartość nadrzędną nad dobrami mate−

rialnymi, jaką jest miłość rodzicielska.

Dzień Dziecka okazał się dla burmistrzyń pracowitym

dniem. Najpierw wszyscy uczestnicy konkursu spotkali się

z władzami miasta w sali sesyjnej Urzędu Miasta, gdzie otrzy−

mali z rąk burmistrza i przewodniczącej dyplomy i upominki.

Jury bowiem w uznaniu wysokiego poziomu konkursu postano−

wiło uhonorować upominkami wszystkich uczestników. 

Potem laureatki konkursu poznały pracę wydziałów Urzędu

Miasta od kuchni, zapoznały się z projektem unijnym „Uporząd−

kowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny”, zwiedziły

oczyszczalnię ścieków, budowę Placu Farskiego oraz Przedszko−

le Nr 2 w Lędzinach Hołdunowie. W międzyczasie wręczyły je−

szcze przedszkolakom medale i puchary za udział w spartakia−

dzie, która odbyła się na hali Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury

Fizycznej i Turystyki. 

Wyraźnie już zmęczone burmistrzynie (cóż, być burmistrzem

nie jest łatwo) na koniec urzędowania podpisały zarządzenie

o zorganizowaniu konkursu „Zostań burmistrzem” także

w przyszłym roku. Pracownikom urzędu nie pozostaje więc nic

innego, niż wolę przełożonych wykonać.

Burmistrz Adrianna

Po czterech wspólnych festynach

integracyjnych organizowanych

z okazji Dnia Dziecka przez Lędziń−

skie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin oraz

Lędzińską Federację Przedsiębior−

czych na parkingu restauracji Kamea

(obecnie znów Słowiańska), przyszła

kolej na wspólny festyn wspomniane−

go stowarzyszenia niepełnospra−

wnych i Miejskiego Ośrodka Kultury,

którego otwarcia dokonały wspólnie

dyrektor Joanna Figura i prezes Kry−

styna Cuber. Piątek, 1 czerwca, był

deszczowym dniem, ale akurat na

czas popołudniowej imprezy wypogo−

dziło się i w sumie kilkaset dzieci

oraz młodzieży mogło bawić się ra−

dośnie i niemalże bez przeszkód (tro−

chę popadało tylko w trakcie rozgry−

wania konkurencji zręcznościowych)

na terenie ogródka MOK−u.

Na wstępie dyrektor Figura wrę−

czyła nagrody a prezes Cuber łakocie

laureatom konkursów recytatorskiego

„Entliczek Pentliczek” i literackiego

„Widziane moimi oczyma”, zorganizo−

wanych wcześniej przez MOK dla

dzieci i młodzieży. Laureaci tych kon−

kursów zaprezentowali się też na

scenie, a później królowały już tu ze−

społy muzyczne i taneczne. 

Z atrakcji przygotowanych przez

MOK wymieńmy przynajmniej te naj−

ważniejsze i najciekawsze: mini kon−

certy zespołu dziecięcego „Radość”,

prowadzonego przez Annę Musioł

oraz instrumentalno−wokalnego „Blue

Band Blues”, nauka podstawowych

figur różnych współczesnych tańców

prowadzona na scenie i przed sceną

przez instruktorki, przeróżne konkur−

sy z nagrodami i upominkami dla

dzieci, w tym mody dla przedszkola−

ków i malowania buzi farbkami, po−

kazy strażackie drużyny OSP Lędziny,

w tym ratownictwa drogowego, ele−

menty dogoterapii pod hasłem „psie

profesje” oraz otwarty turniej szacho−

wy pod wodzą instruktorów Józefa

Kalety i Janusza Gondzika.

Wkład LSNRONiIR w tę wspólną

imprezę też był duży. Od strony te−

chnicznej, przywieźli i rozstawili ławki,

zorganizowali kiełbaski z rożna, gro−

chówkę z kotła i pieczywo na poczę−

stunek, zorganizowali również zabawy

i konkurencje zręcznościowe dla dzie−

ci, które na prośbę prezes Cuber pro−

wadziła Krystyna Wróbel wraz z wo−

lontariuszkami z Powiatowego Zespo−

łu Szkół w Lędzinach, a nagrody i sło−

dycze dla ich uczestników ufundowała

jak co roku Lędzińska Federacja

Przedsiębiorczych. Mirosław Leszczyk

Dzień Dziecka w ogródku MOK−u

Tegoroczne obchody Dni Lędzin
trwały aż tydzień, od 9 do 16 czer−
wca. W tym czasie zorganizowano
mnóstwo imprez (zwłaszcza spor−
towych), uroczystości, spotkań,
wystaw itp. O niektórych z nich pi−
szemy oddzielnie, jak np. o wmu−
rowaniu Aktu Erekcyjnego Placu
Farskiego czy 80−leciu Miejskiego
Klubu Sportowego Lędziny, skup−
my się więc na pozostałych. 

Od 12 do 15 czerwca trwał doroczny
plener rzeźbiarski obok ratusza. Irene−
usz Wierzba z Bierunia Nowego i Ro−
bert Nowak z Brzeszcza wykonali duże
drewniane rzeźby piłkarza i pucharu
(nawiązanie do Euro 2012), które umie−
szczone zostaną obok budynku MKS−u. 

Kulminacja obchodów Dni Lędzin
przypadła na sobotę, 16 czerwca. Już
o 9−ej rano nastąpił sprzed ratusza start
do I miejskiej gry terenowej. Do pier−
wszej edycji zgłosiło się 11 dwuosobo−
wych załóg, ma starcie zjawiło się
9 i tyle pokonało trasę gry, w której wy−
znaczono tylko miejsce startu i metę

(Urząd Miasta), pozostałych zaś 10
punktów należało pokonać w dowolnej
kolejności, byle jak najszybciej. Obec−
ność zawodników na punktach potwier−
dzały dyżurujące na trasie słuchaczki
lędzińskiego MOK Uniwersytetu Trze−
ciego Wieku, wywiązując się z powie−
rzonego im zadania wzorowo. 

Od 10−ej do 13−ej można było zwie−
dzać miejskie przedszkola nr 1 i nr 2,
natomiast Miejską Bibliotekę Publi−
czną w godz. 12.00−18.00, w ramach
tak zwanych dni otwartych.

Od 13−ej do 22−ej na Stawiskach
przy ul. Sobieskiego, z myślą o nawią−
zaniu do słynnych już festynów „We
Dworze” organizowanych przez śp.
Emila Piątka i jego przyjaciół, odbyła
się „Biesiada rodzinna”. Rozpoczął ją
półgodzinny koncert orkiestry dętej ko−
palni „Ziemowit” pod dyrekcją Broni−
sława Latochy, po czym burmistrz
Wiesław Stambrowski powitał zgroma−
dzonych mieszkańców, a następnie
wręczył symboliczny duży drewniany
klucz od miasta rodzinie Piotra Czer−
niaka, wiceprezesa OSP Lędziny.

Miłą niespodzianką dla zebranych
był występ młodzieżowej orkiestry dę−
tej z morawskiego Unicova, miasta par−
tnerskiego Lędzin. Z kolei zaprezento−
wały się klasy mundurowe Powiatowe−
go Zespołu Szkół w Lędzinach, a na−
stępnie z 20−minutowymi programami
wokalno−tanecznymi wystąpiły dzieci

i młodzież z lędzińskich przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów.

Licznie zgromadzona publiczność
wesoło bawiła się w trakcie śląskiej bie−
siady z zespołem „B. A. R.”, następnie
podczas występu grupy „Kabaret Mo−
herowe Berety”, śląskiej biesiady z ze−
społem „Karpowicz Family” i koncertu

zespołu „Kola & Jula”.  Festyn na Sta−
wiskach zakończył pokaz sztucznych
ogni. Odnotujmy też doroczny wkład
offroadowego Klubu Kajman z siedzi−
bą w Lędzinach w postaci wystawy sa−
mochodów terenowych na Stawiskach,
a następnie ich rajd po wzgórzu Wo−
pienka. Mirosław Leszczyk, mj

Biesiada rodzinna na Stawiskach

Zwycięzcy I Terenowej Gry Miejskiej

I miejsce zdobyła drużyna „TORPEDY” TOMASZ KRAW−

CZYK, ADAM CHODKIEWICZ, którzy pokonali trasę w godzi−

nę 4 minuty 48 sekund. Drużyna otrzymała Puchar Burmi−

strza Miasta Lędziny, a także 10 tygodniowy kurs nauki

pływania dla dziecka lub dorosłego lub 10 zajęć aqua aero−

biku ufundowany przez Szkołę Pływania „Nemo” w

Lędzinach (Adam Morkisz, Sebastian Wala) oraz firmę

„Emjot” w Mysłowicach (Marcin Jawor), 2 karnety po 20

godzin do wykorzystania na krytym basenie Fundacji Roz−

woju Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach.

II miejsce zajęła „DRUŻYNA ZERO” ROBERT ROTHER,

PRZEMYSŁAW STANIASZEK, którzy pokonali trasę w cza−

sie: 1 godzina 11 minut 30 sekund zdobywając

Puchar Burmistrza Miasta Lędziny, 2 karnety o łącznej

wartości 100 zł na usługi fryzjerskie w salonie „Paula”

przy ul. Hołdunowskiej 57 ufundowany przez Salon fryzjer−

ski „Paula” Elżbiety Sołtys i 2 zestawy kibica ufundowane

przez MKS Lędziny.

Na III miejscu uplasowała się drużyna „GOLDEN BOYS”

FLORIAN MALSKI, MAREK PIWOWARCZUK, którym trasa

zajęła godzinę 14 minut 36 sekund. Drużyna otrzymała Pu−

char Burmistrza Miasta Lędziny oraz kosz słodyczy ufundo−

wany przez Delikatesy Sklep Ogólnospożywczy pani Ireny

Musioł.

W konkursie zostały też wytypowane 2 wyróżnienia w ka−

tegorii: Nagroda dla najstarszego uczestnika, którą zdobył

Pan Florian Malski (66 lat) – otrzymał rower górski ufundo−

wany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Cen−

trum Medyczne” S. C. – w składzie: Anna Stachoń−Żołna,

Henryk Żołna, Monika Lysko, Magdalena Gonscz.

Nagroda dla najmłodszego uczestnika, Arkadiusza Guszy

(6 lat) – maskotka ufundowana została przez Halinę Bołdys.
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Kajmanowcy z kozą − maskotką. Karpowicz Family na scenie.

Nauka tańca na scenie.
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Jubileuszowy X plebiscyt czytelni−

ków tyskiego tygodnika Echo, trwają−

cy tradycyjnie od stycznia do maja,

zakończył się bardzo pomyślnie dla

Lędzin i lędzinian. Podczas uroczy−

stej gali plebiscytu, która odbyła się

wieczorem 31 maja w Muzeum Miej−

skim w Tychach, dowiedzieliśmy się

z ust Jarosława Jędrysika, redaktora

naczelnego tygodnika, że w kategorii

„Człowieka Roku 2011” najwięcej

głosów zgromadziła lędzinianka Kry−

styna Wróbel, wyprzedzając Mirosła−

wa Lazarka – wokalistę z Kobióra, li−

dera zespołu rockowego „Strefa”, oj−

ca Wawrzyńca Jaworskiego – franci−

szkanina, który buduje kościół pw.

św. Franciszka i św. Klary w Tychach

Paprocanach, Zbigniewa Gieleciaka –

prezesa Regionalnego Centrum Go−

spodarki Wodno−Ściekowej w Ty−

chach i Marka Mosia – dyrygenta,

skrzypka i kameralistę, dyrektora ar−

tystycznego tyskiej orkiestry kameral−

nej „Aukso” oraz jeszcze 10. innych

kandydatów wytypowanych do kon−

kursu tygodnika przez kapitułę ple−

biscytu złożoną z dziennikarzy Echa.

W kategorii „Organizacja Roku

2011” zwyciężył Klub Plastyka „Kon−

trast” w Lędzinach, a kolejne czoło−

we lokaty przypadły Stowarzyszeniu

Hospicjum św. Kaliksta w Tychach

i Stowarzyszeniu Mieszkańców Bieru−

nia „Atlantyda”. Laury w imieniu lę−

dzińskiego klubu odebrała przewo−

dnicząca Beata Kozioł, bierunianka,

która przejęła tę funkcję trzy i pół ro−

ku temu po Helenie Szabrańskiej,

kierującej Kontrastem przez ponad

12 lat.

Pozostałe tytuły czytelnicy Echa

przyznali następująco: Sportowca

Roku – Tinie Polak−Matusińskiej

z Mysłowic, lekkoatletce, ubiegłoro−

cznej mistrzyni Polski w biegu na

400 m przez płotki, Trenera Roku –

Janowi Żurkowi z klubu piłkarskie−

go Iskra Pszczyna, Działacza Roku

– Henrykowi Drobowi z Tyskiego

Sportu S. A. (dodajmy, że jest on

też graczem Skat Klubu OSP Lędzi−

ny).

Czytelnicy biorący udział w konkur−

sie mogli wysyłać dowolną ilość ku−

ponów na jednego lub kilku z wytypo−

wanych kandydatów. Chociaż więc

formuła plebiscytu Echa nie gwaran−

tuje, że jego wyniki będą odzwiercied−

lały rzeczywiste uznanie lokalnych

społeczności dla laureatów, bez wąt−

pienia docenić należy medialny suk−

ces zdobywców laurów „Echa”.

„Chciałbym za pośrednictwem organi−

zatorów złożyć ukłony zwycięzcom

każdej z konkursowych kategorii.

Mam nadzieję, że są w ich gronie lę−

dzinianie. Im chciałbym złożyć szcze−

gólne wyrazy uznania.” – napisał w li−

ście do redakcji burmistrz Wiesław

Stambrowski, który ze względu na

przypadającą w dniu gali sesję Rady

Miasta nie mógł wziąć udziału w roz−

daniu nagród. ml, mj

Lędzinianie wzięli najwięcej

Podobnie jak trzy lata temu tegoro−

czne Powiatowe Igrzyska Osób Nie−

pełnosprawnych przegrały z niemal

nieustannie padającym deszczem,

momentami nawet rzęsistym. Niektó−

rzy, bardziej przesądni, twierdzili na−

wet, że to z powodu przeprowadzenia

trzynastej (a więc niby pechowej) edy−

cji igrzysk 13 czerwca. Mimo ogrom−

nych wysiłków organizatorów, to jest

Starostwa Powiatu Bieruńsko−Lędziń−

skiego, władz Lędzin, stowarzyszeń

osób niepełnosprawnych w naszym

powiecie, Ośrodka Błogosławiona Ka−

rolina i rzeszy wolontariuszy ze szkół

powiatowych, nie udało się przepro−

wadzić konkurencji sprawnościowych. 

Formalnie impreza na stadionie

MKS Lędziny się odbyła. Przemasze−

rowały (jeszcze w zasadzie nie pada−

ło) orkiestry dęte kopalń „Ziemowit”

i „Piast”, dwie grupy czirliderek oraz

aż 27 reprezentacji (w tym 14 z na−

szego powiatu) – w sumie 435 zawo−

dniczek i zawodników. Flagę pań−

stwową tradycyjnie nieśli prezesi

czterech stowarzyszeń osób niepeł−

nosprawnych z naszego powiatu

(w tym lędzińskiego – Krystyna Cu−

ber), a znicz lędzinianin Adam Maty−

jasik, podopieczny wspomnianego

OBK. Natomiast już w strugach desz−

czu powitał wszystkich zgromadzo−

nych starosta Bernard Bednorza, ofi−

cjalnego otwarcia igrzysk dokonał Jó−

zef Berger – przewodniczący Rady Po−

wiatu, zapalono znicz, a hymn pań−

stwowy odśpiewał bojszowianin Da−

riusz Gniza.

Ze względu na zagrożenia dla

zdrowia i bezpieczeństwa niepełno−

sprawnych sportowców zdecydowa−

no się odwołać wszystkie konkuren−

cje sportowe, co ogłosił ze smut−

kiem sędzia główny zawodów Grze−

gorz Kołodziejczyk z Tychów. Oczywi−

ście, pamiątkowe medale i dyplomy

wręczono zawodnikom, ale po dal−

szej części imprezy, która przybrała

formę pikniku pod namiotami. Hu−

mory, mimo bardzo kiepskiej pogo−

dy, dopisywały wszystkim, a drużyny

kibiców długo rywalizowały ze sobą

o miano najlepszej. Miano to przy−

padło grupie uczniów z Zespołu

Szkół w Goławcu, która w ostate−

cznej rozgrywce pokonała drużynę

Gimnazjum w Imielinie.

Podczas igrzysk po raz pierwszy

zaprezentowana została publicznie

maskotka naszego powiatu – Karlik,

autorstwa Szymona Szkółki z Imieli−

na. Chętnie pozowano z Karlikiem do

wspólnych fotografii, przeprowadzono

z nim też wywiady telewizyjne i praso−

we. Mirosław Leszczyk

Deszczowe igrzyska

Na specjalnie przygotowanym
stoisku pracownicy Jednostki Realizu−
jącej Projekt udzielali informacji na
temat budowy kanalizacji w Gminie
oraz ogólnych informacji o Projekcie.
W tym miejscu można było również
otrzymać atrakcyjne gadżety promują−
ce Projekt. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
Wiele godzin spędzonych na rozmo−
wach w znacznym stopniu zwiększyło
wiedzę o Projekcie pośród zebranych.

Festyn rozpoczął się od występu
grupy „PRERIA” prezentującej kultu−
rę Indian Ameryki Północnej. Przy
dźwiękach oryginalnej muzyki Indian,
w oryginalnych strojach, przedstawili
tańce odzwierciedlające legendy
i opowieści z życia ludów tubylczych
Ameryki Północnej.

Następnie w fantastyczną, muzy−
czną podróż po świecie zabrał nas ze−
spół „STONEHENGE”. Żywiołowe
rytmy i szybkie tempo nie pozwoliły

się nikomu nudzić. Zaraz po nim naj−
większe przeboje europejskie zagrała
grupa „NEW TRANSFORMA−
TION”.

Wszystko to poprzeplatane było
konkursami z atrakcyjnymi nagroda−
mi dla dzieci i dorosłych. Ważnym
atutem festynu były bezpłatne atrakcje
dla najmłodszych i nie tylko – zjeż−
dżalnia, dmuchana góra do wspina−
czki, plac zabaw „małpi gaj” oraz
wioska indiańska, a w niej malowanie
twarzy, strzelanie z łuku, narty Indian,
itp.

Wiele emocji wzbudził konkurs eko−
logiczny w którym należało udzielić
poprawnych odpowiedzi na pytania
oraz ułożyć hasło promujące Projekt
„Uporządkowanie Gospodarki ścieko−
wej w Gminie Lędziny”. Tuż przed go−
dziną 20:00 na scenie zwycięzcy kon−
kursu odebrali z rąk prezesa P. G. K
„Partner” Piotra Buchty atrakcyjne na−
grody. Wszystkie nagrody i gadżety
zostały ufundowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach realizacji Pro−
jektu pn. „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w Gminie Lędziny”. Na za−
kończenie festynu licznie zebraną pub−
liczność bawił swoimi skeczami
„KABARET MŁODYCH PANÓW”. 

Tekst i foto: PGK Partner

Festyn z Partnerem
17 czerwca na placu przy Fundacji Rozwoju Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach odbył się fe−
styn promujący Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. Organizatorem festy−
nu było P. G. K „Partner” Sp. z o. o. Za przygotowanie festynu odpowiadało konsorcjum firm ECM Group
Polska Sp. z o. o. oraz INFOMAG Magdalena Daniłoś, które zgodnie z zawartą umową prowadzi działania
promocyjne Projektu.

Konkursowe nagrody wręczał prezes Buchta.
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Prezesi stowarzyszeń z flagą narodową.
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UWAGA ROLNICY
DOTACJE NA WAPNOWANIE GLEB

W dniu 30.05.2012 r. została podpisana umowa dotacji, pomiędzy Woje−
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka−
towicach a Zarządem Śląskiej Izby Rolniczej na realizację w roku bieżą−
cym zadania pod nazwą: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaś−
nych w województwie śląskim”.
W ramach podpisanej umowy Śląska Izba Rolnicza otrzyma dofinanso−
wanie w wysokości 2 mln zł, na zakup i wysiew ponad 26 tyś. ton wap−
na nawozowego na zmniejszenie zakwaszenia gleb użytkowanych rol−
niczo na terenie województwa śląskiego na obszarze 8.900 ha.
Jednostkowe dofinansowanie wynosi 75 zł do l Mg czystego
składnika nawozowego w przeliczeniu na CaO, lecz nie więcej
niż 50% kosztu zakupu wapna nawozowego.
Warunkiem otrzymania dotacji będzie złożenie w siedzibie Biura Śląs−
kiej Izby Rolniczej „Wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego
gleb”, podpisanie umowy pomiędzy Odbiorcą Ostatecznym a ŚIR o do−
finansowanie oraz złożenie wymaganych załączników do wniosku.
Przyjmowanie wniosków i zawieranie umów z Odbiorcami Osta−
tecznymi o dofinansowanie wapnowania rozpoczęło się od dnia
11 czerwca 2012 roku.
Wszystkie informacje na temat możliwości skorzystania z dofinanso−
wania oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej
Śląskiej Izby Rolniczej www.sir−katowice.pl w zakładce „Wapnowanie
gleb”.

„Podniesienie kompetencji językowych pracowników
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach”

Projekt − „Podniesienie kompetencji językowych pracowników Ochotniczej straży Po−
żarnej w Lędzinach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowany przez Firmę Edukacyjną ANGMEN w partnerstwie
z gminą Lędziny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddol−
ne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2011 do 31.08.2012r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych członków (aktywnych zawo−
dowo – zatrudnionych) oraz osób chętnych, a w szczególności kobiet zdecydowanych do
wstąpienia do OSP gminy Lędziny poprzez uzyskanie przez nich certyfikatu potwierdza−
jącego elementarną znajomość języka niemieckiego oraz podniesienie konkurencyjności
na rynku pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu pracy,
w szczególności pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego,
w szczególności w zakresie umów cywilno−prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
a także osoby samozatrudnione.
Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu Firmy Eduka−
cyjnej „ANGMEN” w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 oraz na stronie www. angmen.com.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących 
gminy Lędziny w wieku 45−55 lat”

Projekt − „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących gminy Lędziny w wieku 45−
55 lat” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Edukacyjną ANGMEN w partnerstwie z gminą Lędziny w ramach Pro−
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2011 do 31.08.2012r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Lędziny w wieku
45−55 lat poprzez uzyskanie przez nich certyfikatu potwierdzającego elementarną znajomość języ−
ka angielskiego oraz podniesienie konkurencyjności osób w wieku 45−55 lat na rynku pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 45 lat do 55 lat zatrudnione w rozumieniu Ko−
deksu pracy, w szczególności pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powoła−
nia, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczegól−
ności w zakresie umów cywilno−prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), a także rolnicy
oraz osoby samozatrudnione.
Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu Firmy Edukacyj−
nej „ANGMEN” w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 oraz na stronie www.angmen.com.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sier−
pnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami)
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru−
chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości o całkowitej pow. 5,4044 ha, położonej w Lę−
dzinach, powiecie bieruńsko−lędzińskim, województwie śląskim, obrębie
geodezyjnym Lędziny, k. m. 5 przy ul. Długosza, składającej się z działek
oznaczonych numerami: 
– 2721/77 o pow. 5,2755 ha (jedn. rej. 1575, Lz−PsV), zapisana w księdze
wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,
ul. Budowlanych 33, 
– 2719/77 o pow. 0,1289 ha (jedn. rej. 1575, Lz−PsV), zapisana w księdze
wieczystej KA1T/00066483/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,
ul. Budowlanych 33. 
W działach III ksiąg wieczystych wpisane jest – nie dotyczące nieruchomo−
ści przeznaczonej do zbycia – ograniczone prawo rzeczowe: prawo drogi. Po−
nadto w dziale III księgi wieczystej KA1T/00066483/9 wpisane jest ograni−
czone prawo rzeczowe: nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność grun−
towa, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu po działce nr
2719/77, całą jej szerokością i długością na rzecz właściciela nieruchomości
składającej się z działki nr 2216/77 o obszarze 0,1189 ha. Działy IV ksiąg
wieczystych wolne są od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw
i zobowiązań względem osób trzecich. 
Działki nr 2721/77 i 2719/77 położone są w bliskim sąsiedztwie nowej zabu−
dowy jednorodzinnej szeregowej, zabudowy wielorodzinnej nowej oraz z lat
80−tych. Od wschodu graniczą z terenami linii kolejowej, od południa z tere−
nami boiska sportowego oraz zatoką parkingową przy ul. Długosza, od za−
chodu działkę ogranicza nasyp z materiałów pokopalnianych, od północy
działki graniczą ze ścieżką pieszą na terenie zieleni nieurządzonej. Odleg−
łość do głównego centrum handlowo−administracyjno−usługowego miasta
Lędziny wynosi ok. 3,5 km. W niedalekim sąsiedztwie przeznaczonej do zby−
cia nieruchomości znajdują się lokale usługowo−handlowe typu osiedlowego
oraz obiekty służby zdrowia, przystanki komunikacji miejskiej, szkoła. Dział−
ka nr 2721/77 o kształcie zbliżonym do prostokąta posiada nierówną powie−
rzchnię z lokalnymi wgłębieniami wypełnionymi wodą. Cała działka jest lek−
ko nachylona w kierunku południowo−wschodnim. Działka na 2/3 powie−
rzchni porośnięta jest drzewami samosiejkami, w tym brzozami, akacjami,
topolami oraz krzewami. W niedalekiej odległości przebiega uzbrojenie
ogólnomiejskie. Przez działkę przebiegają obiekty infrastruktury techni−
cznej: sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV, linia napowietrzna
110kV, sieć kanalizacyjna, które należy uwzględnić w planie zagospodarowa−
nia terenu. Przedmiotowa nieruchomość stanowi dawne tereny składowania
materiałów pokopalnianych, gruzu i dzikich wykopalisk piasku. Wg doku−
mentacji badań geotechnicznych istniejące warunki gruntowe terenu należy
zaliczyć do prostych warunków gruntowych zgodnie z Rozporządzeniem Mi−
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 1998 r. w spra−
wie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania prze−
strzennego miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny
Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz.
Woj. Śląskiego nr 92 poz. 2531 z dnia 29 lipca 2005 r., zgodnie z którym po−
łożona jest na obszarze oznaczonym symbolami 12MU oraz 4ZP. 

Działka nr 2719/77 stanowiąca drogę dojazdową
do działki nr 2216/77, zabudowanej przepompownią ścieków, położona jest
na terenie oznaczonym symbolem 12MU. Działka nr 2721/77 położona jest
na terenie oznaczonym symbolami 12MU i 4ZP. Graficznie określona powie−
rzchnia strefy 4ZP wynosi 0,4200 ha, natomiast strefy 12MU wynosi 4,8555
ha. 
Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych symbolem 12MU jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem bliź−
niaczej oraz zabudowa szeregowa. 

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje handel detaliczny artykułami częste−
go zakupu, usługi podstawowe (tj. usługi zaspokajające codzienne potrzeby
mieszkańców typu: gabinet lekarski, gabinet odnowy biologicznej, apteka,
pralnia, magiel, punkt napraw, obiekt sportowo−rekreacyjny), inne nieuciąż−
liwe działalności usługowo−wytwórcze, wewnętrzną obsługę komunikacyjną,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Przeznaczeniem podstawowym
terenów oznaczonych symbolem 4ZP są tereny zieleni urządzonej, przez co
należy rozumieć roślinność powstałą w wyniku przemyślanej działalności
człowieka służącą celom wypoczynkowym, zdrowotnym, bądź estetycznym
(parki, zadrzewienia, zakrzewienia, ogrody przydomowe, zieleń towarzyszą−
ca obiektom budowlanym, zieleńce itp.). Przeznaczenie dopuszczalne obe−
jmuje ścieżki rowerowe i piesze, urządzenia sportu i rekreacji, wewnętrzną
obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.500.000,00 zł netto
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

Wadium ustalone zostało na kwotę 175.000,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 14 sierpnia 2012 r. o godz. 14.00

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

Ogólne warunki przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium –
w pieniądzu – w terminie do dnia 8 sierpnia 2012 r. przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy
Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku
bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetar−
gu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, za−
mknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negaty−
wnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który prze−
targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru−
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej−
scu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat. 
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zo−
stanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postą−
pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie
wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzone−
go przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związa−
nych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego,
dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we włas−
nym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządko−
wania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie uja−
wnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamie−
rzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758
z późn. zm.)

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Prze−
targowej:

dowód wniesienia wadium (oryginał),
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieru−
chomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrze−
żeń, 
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści
niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar−
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.
2108 z późn. zmianami) oraz ich akceptacji,
w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dokument tożsamo−
ści oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów
– oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocni−
ctwo, dokument tożsamości osoby reprezentującejpodmiot,
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępo−
wania przetargowego.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wy−
dział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok.
203−205, tel. (32) 216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pra−
cy Urzędu. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie
internetowej www.ledziny.pl, w biuletynie informacji publicznej, wywiesze−
niu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędziń−
skiej 55 – do dnia przetargu.
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Wszyscy uczestnicy kolejnego gru−

powego spotkania lędzińskich par

małżeńskich, które zorganizowano

14 czerwca w Urzędzie Stanu Cywil−

nego dla jubilatów świętujących złote

gody, czyli 50−lecie ślubu, podkreślali

niemalże ich rodzinny charakter i bar−

dzo serdeczną atmosferę, wytworzo−

ną od samego początku zarówno

przez kierownik USC, Renatę Ścier−

ską, jak i burmistrza Wiesława Stam−

browskiego. Okolicznościowe meda−

le, przyznane im przez Prezydenta

RP, Bronisława Komorowskiego, wrę−

czył Jubilatom burmistrz Stambrow−

ski. Otrzymali je: Ludwika i Bronisław

Brożynowie, Krystyna i Ryszard Ficko−

wie, Renata i Józef Góralowie, Adela

i Andrzej Kisielowie oraz Alicja i Hen−

ryk Saternusowie.

Z kolei tradycyjnie pozowano do

wspólnych zdjęć na tle olejnego pej−

zażu autorstwa nieżyjącego już Bole−

sława Kubisty i w holu ratusza, a na−

stępnie, przy kawie, herbacie i koło−

czu wspominali oni swoje śluby

i przyjęcia weselne, chwalili się też

sukcesami dzieci i wnuków. Kiero−

wnik Ścierska i burmistrz zachęcali

również Jubilatów do opowieści o po−

czątkach swojej pracy zawodowej,

o problemach mieszkaniowych, ale

także tych dotyczących asymilacji

w lędzińskim, a zwłaszcza hołdunow−

skim środowisku, osób z zewnątrz,

szczególnie z innych części kraju.

Bardzo szybko duszą tego towa−

rzystwa stał się Bronisław Brożyna,

77−letni emerytowany nauczyciel

miejscowej SP 3. Zabawiał zebranych

dowcipami i wicami, inicjował dysku−

sje o trwających akurat rozgrywkach

piłkarskich w ramach Euro 2012 itp.,

zdopingował też wszystkich do wspól−

nego zaśpiewania piosenki „Upływa

szybko życie”. – Bardzo mile wspomi−

nam swoją pracę w charakterze nau−

czyciela biologii i geografii, ale także

jako instruktora ZHP, opiekuna spół−

dzielni uczniowskiej, kółka szachowe−

go i w ramach wycieczek turystyczno−

krajoznawczych – opowiadał. 

Mirosław Leszczyk

Medale 

od prezydenta 

30 maja tradycyjnie w sali restau−
racji Pinocy odbyło się zebranie spra−
wozdawcze Towarzystwa Kultural−
nego im. Anielina Fabery, które pro−
wadziła przewodnicząca zarządu Ilo−
na Cuber−Cebula. Sprawnie przyjęto
zaproponowany porządek obrad
oraz protokół z ubiegłorocznego wal−
nego zebrania, a także sprawozda−
nia: z rocznej działalności zarządu,
finansowe – odczytane przez sekreta−
rza Leszka Kosteczko i z działalności
komisji rewizyjnej, które przedstawił
jej przewodniczący Jan Kasprzyk.
Także jednogłośnie udzielono absolu−
torium zarządowi TK.

Schody zaczęły się, gdy przewodni−
cząca Cuber−Cebula złożyła w imieniu
całego zarządu wniosek o przyjęcie jego
dymisji. Jeśliby bowiem nie udało się wy−
brać podczas tych obrad nowego zarządu
TK, to należałoby rozpatrzyć konie−
czność rozwiązania się stowarzyszenia. 

W odpowiedzi wywiązała długa
i bardzo żywa dyskusja. Kilka osób bez−
skutecznie namawiało Ilonę Cuber−Ce−
bulę i Leszka Kosteczko (pozostali trzej
członkowie zarządu byli nieobecni na
zebraniu), żeby zgodzili się pozostać
w zarządzie. Jerzy Mantaj w dłuższym
wywodzie stwierdził między innymi –
Jest rzeczą zrozumiałą, że w każdej or−
ganizacji prędzej czy później musi na−
stąpić wymiana działaczy u steru, ale je−
dnocześnie gorąco apeluję do wszy−
stkich tu zgromadzonych, nie zmarnuj−
my tego ogromnego dorobku naszego
stowarzyszenia w ciągu minionych pięt−
nastu lat na niwie kultury i sztuki. To, że

mieliśmy w nim ostatnio okres stagnacji
czy zastoju, nie znaczy wcale, żebyśmy
musieli od razu likwidować TK. Łatwo
coś zburzyć, ale o wiele trudniej zbudo−
wać od podstaw – podkreślił.

Mirosław Leszczyk, który był po−
mysłodawcą i głównym organizatorem
TK (wraz ze wspomnianymi Jerzym
Mantajem i Janem Kasprzykiem two−
rzyli komitet założycielski) przypom−
niał genezę TK i dotychczasowy doro−
bek stowarzyszenia. Zgłosił też wnios−
ki, ażeby przez aklamację serdecznie
podziękować Ilonie Cuber−Cebuli za
blisko 15−letnie kierowanie Towarzy−
stwem oraz o przyjęcie w poczet człon−
ków TK obecną na zebraniu dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzi−
nach, Ewę Matusik, która wyraziła taką
chęć. Oba wnioski zostały przyjęte je−
dnogłośnie.

W dalszej części dyskusji głos za−
brali między innymi burmistrz Wiesław
Stambrowski (członek TK od samego
początku), wicestarosta Henryk Barcik
(też wieloletni członek TK), dyrektor
Ewa Matusik, Maria Pawlik i Stanisław
Brzeskot, którzy jednoznacznie poparli
propozycję kontynuowania działalności
stowarzyszenia.

Po przyjęciu przez walne zebranie
rezygnacji dotychczasowych człon−
ków zarządu, przystąpiono do wyła−
niania nowych kandydatur. I tu znów
zaczęły się schody – brakowało chęt−
nych. Ostatecznie, po pewnych pertur−
bacjach zgromadzeni jednogłośnie
wybrali nowy zarząd, który ukonsty−
tuował się następująco: przewodni−
cząca – Ewa Matusik, wiceprzewo−
dniczący – Jerzy Mantaj, sekretarz –
Mirosław Leszczyk, skarbnik – Stani−
sław Brzeskot i członek zarządu –
Henryk Barcik. W międzyczasie Ilona
Cuber−Cebula i Leszek Kosteczko po−
deszli do Mirosława Leszczyka i sło−
wami – Znów uratowałeś Towarzy−
stwo Kulturalne przed likwidacją –
podziękowali mu za zaangażowanie
w tę sprawę. 

Nowa przewodnicząca podziękowała
za wybór, podziękowała też dotychcza−
sowej przewodniczącej. Zapewniła, że
będzie dążyć do coraz lepszej współpra−
cy pomiędzy stowarzyszeniem a Powia−
towym Zespołem Szkół, w ramach któ−
rego funkcjonuje technikum im. Anieli−
na Fabery, a także z Miejskim Ośrod−
kiem Kultury i różnymi stowarzyszenia−
mi społecznymi w mieście. Tekst i foto: ri

14 czerwca po południu sala Piast

była wypełniona po brzegi podczas

dorocznego koncertu wiosennego pod

nazwą „Spotkanie Przyjaciół SP 1”.

Młodzi artyści lędzińskiej jedynki sta−

nęli – jak zwykle – na wysokości za−

dania i zgromadzeni tu ich rodzice,

babcie i dziadkowie oraz liczni przed−

stawiciele władz miasta z burmi−

strzem Wiesławem Stambrowskim

i przewodniczącą RM, Teresą Ciepły

oraz włodarzy powiatu z wicestarostą

Henrykiem Barcikiem, gorąco oklaski−

wali wykonawców zarówno przeróż−

nych układów tanecznych, jak i wystę−

pów wokalnych czy instrumentalnych,

skeczów oraz kabaretów szkolnych.

Po scenie finałowej z udziałem wszy−

stkich wykonawców koncertu dyrektor

placówki Teresa Samulak serdecznie

podziękowała im oraz ich opiekunom

za wysoki poziom występów. Dodaj−

my, że autorem bardzo ciekawej sce−

nografii był nauczyciel plastyki Prze−

mysław Czerniak.ml 

Spotkanie przyjaciół szkoły

Plener integracyjny w Bujakowie

26 maja aż 43−osobowa grupa uczniów niepełnosprawnych z Gimnazjum nr

2 i Szkoły Podstawowej nr 1 i ich rodziców uczestniczyła w plenerze malar−

skim zorganizowanym w Bujakowie koło Mikołowa w ramach kolejnego projek−

tu realizowanego wspólnie przez wspomniane gimnazjum i Fundację Bankową

im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowym. Celem tego spotkania wyjaz−

dowego była integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich rodzicami na

łonie natury, wzmocnienie bliskich relacji rodzic – dziecko. Wolontariusze

z hołdunowskiego gimnazjum na czele z dyrektor Lidią Ciepły−Bugarą i wolon−

tariusze z Banku City Handlowy przeprowadzili najpierw wspomniany plener

malarski w pięknym ogrodzie, a następnie organizowali dzieciom i młodzieży

różnego rodzaju gry i zabawy towarzyskie, w tym konkurencje rodzinne. ml

Nowy zarząd Towarzystwa Kulturalnego
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Niecodzienną wizytę złożyli 29 ma−

ja burmistrz Wiesław Stambrowski

i Renata Ścierska, kierownik Urzędu

Stanu Cywilnego w Lędzinach. Odwie−

dzili Joannę i Alojzego Chrostków, ju−

bilatów obchodzących niezwykle rzad−

ką rocznicę 65−lecia pożycia małżeń−

skiego w jednym związku. Kierownik

Ścierska nie omieszkała od razu nad−

mienić, że jest to dopiero drugi taki

przypadek w historii lędzińskiego

USC. Dodajmy, że Państwo Chrostko−

wie świętowali także 90. rocznicę

urodzin p. Alojzego, a więc powyższa

wizyta miała dwojaki charakter. 

Podczas odwiedzin burmistrza

i kierownik USC towarzyszyła im wnu−

czka Beata oraz ich sąsiadka a zara−

zem przyjaciółka od ponad 30 lat,

Anna Kamińska. Po złożeniu Jubila−

tom serdecznych gratulacji i okoli−

cznościowych życzeń, przy kawie i ko−

łoczu długo rozmawiano na różne te−

maty, ale przede wszystkim wspomi−

nano stare dzieje. 

Jubilaci znali się już w dzieciń−

stwie, gdyż oboje mieszkali niedale−

ko siebie na ul. Oświęcimskiej w Ko−

sztowach. – Jednak dopiero w 1945

roku, po powrocie z wojska, Alojz za−

czął się do mnie zalecać – opowiada

pani Joanna. – Ślub cywilny wzięliś−

my 12 lipca 1947 roku w kosztow−

skim USC, a kościelny następnego

dnia w Dziećkowicach. Przyjęcie we−

selne odbyło się w mieszkaniu moich

rodziców, a po obiedzie poszliśmy

wszyscy na tańce w karczmie „U Go−

lesnego”. Trzy lata mieszkaliśmy ra−

zem z moimi rodzicami Marianną

i Marianem Przygockimi, a potem już

sami, gdyż wyprowadzili się oni do

Wesołej. 

Osiem lat później państwo Chro−

stkowie przenieśli się na osiedle

Kolonia Piast w Lędzinach, a w ro−

ku 1973 zamienili się z córką Tere−

są na mniejsze mieszkanie w bu−

dynku przy ul.Gwarków, które dotąd

zajmują.

Wychowali troje dzieci, wspo−

mnianą Teresę, Wiktorię i Józefa.

Doczekali się ośmiorga wnuków

i dziesięciorga prawnuków. Obydwo−

je są emerytowanymi pracownikami

lędzińskich kopalń „Piast” i „Ziemo−

wit”. Pan Alojzy pracę w zawodzie

elektryka dołowego rozpoczął je−

szcze przed II wojną światową, a po

jej zakończeniu dostał nakaz pracy

w przedsiębiorstwie tramwajowym,

po czym w 1948 roku powrócił do

kopalni „Piast”, a na emeryturę

przeszedł w 1977 roku już jako pra−

cownik kopalni „Ziemowit”. Pani

Joanna pracowała w obydwu wymie−

nionych kopalniach przez 20 lat. 

Mirosław Leszczyk

Niecodzienny jubileusz
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Ewa Matusik.

Zabawy w plenerze.

Kwiaty dla pani Joanny.
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W kategorii rzutek, czyli modeli
najprostszych startowali uczniowie
szkół podstawowych oraz członkowie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lę−
dzinach. W rywalizacji tychże osób na
podium stanęło dwoje uczniów Szko−
ły Podstawowej nr 3: Dawid Tomala –
jako zwycięzca oraz Sandra Szmist,
która uplasowała się na trzecim miej−
scu. W klasyfikacji generalnej roz−
dzielił ich uczeń SP nr 3 w Bieruniu –
Kacper Mrozek.

Wymienieni wyżej Dawid Tomala
oraz Kacper Mrozek zostali multimeda−
listami zawodów, bowiem zajęli także
odpowiednio pierwsze i drugie miejsce

w rywalizacji modeli w klasie F1 A,
czyli tzw. „jaskółek” (modeli o rozpię−
tości skrzydeł do jednego metra), w któ−
rej dla odmiany na trzecim stopniu po−
dium wspiął się Arkadiusz Rapacz
z Szkoły Podstawowej w Imielinie.

Rywalizację wśród gimnazjalistów
zdominowali Daniel Jędrzejczak
z Bojszów, Adrian Kuc z Imielina
oraz Michał Uzdrzychowski z Lędzin,
którzy zarówno w klasie F1 A1, jak
i F1 A zajęli w komplecie miejsca na
podium z tym, że lędzinianin dwu−
krotnie zajmował miejsca trzecie, zaś
jego koledzy zgodnie podzielili się
zwycięstwami w obu konkurencjach.

W klasie otwartej, w której brały
udział modele RC, tj. zdalnie sterowa−
ne z napędem, na czele klasyfikacji
znalazł się Daniel Jędrzejczak z mo−
delarni Bojszowy, który wyprzedził
swoich kolegów z modelarni lędziń−
skiej: Janusza Musika i Artura Pie−
czkę.

Nagrody w postaci medali, dyplo−
mów oraz zestawów modelarskich
otrzymali zawodnicy, którzy zajęli
miejsca od pierwszego do piątego,
a wręczali je starosta Bernard Bednorz
oraz reprezentanci LOK w powiecie:
Franciszek Musioł, jako Prezes Zarzą−
du LOK oraz Jerzy Uzdrzychowski –
członek tegoż Zarządu.

W zawodach uczestniczył także
burmistrz miasta Lędziny Wiesław
Stambrowski, jego zastępca Marek
Bania, prezes honorowy LOK Stefan
Stachoń, przedstawiciele starszej gru−
py modelarzy i lotniarzy naszego re−
gionu w osobach Antoniego Płachta
i Ryszarda Kołcza.

Sędzią głównym zawodów był Ma−
rek Lizak, a nad ich przebiegiem czu−
wał kierownik Janusz Musik oraz
sprawujący pieczę nad całością impre−
zy Franciszek Musioł.

Marcin Podleśny

XIV Powiatowe Zawody
Modeli Szybowców
Trzydziestu jeden zawodników stanęło na starcie tegorocznych XIV powiatowych Zawodów Modeli Szy−
bowców organizowanych przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju, powiat bieruńsko−lędziński oraz Biu−
ro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju. W zawodach, które odbyły się 2 czerwca na lot−
nisku modelarskim w Lędzinach wystartowały 42 modele. Rywalizujących przy wietrznej aurze uczestni−
ków, wspierali swoim dopingiem licznie zgromadzeni rodzice.

W uroczyste obchody Dni Lędzin

2012 świetnie wpisali się także lędziń−

scy działacze szachowi, organizując

w piątek 15 czerwca otwarty turniej

mężczyzn i kobiet, który odbył się

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultu−

ry. Sędziami zawodów byli tradycyjnie

już Józef Kaleta i Janusz Gondzik.

W rywalizacji dziewcząt najlepszą

okazała się zdobywczyni 2,5 punktu –

Agata Arendarska reprezentująca lę−

dzińskie Gimnazjum nr 2. Będzinianka

wyprzedziła w klasyfikacji generalnej

o 0,5 punktu Katarzynę Balurę z Bieru−

nia oraz o punkt swoją szkolną kole−

żankę – Magdalenę Kuliczkowską. Na

czwartym miejscu uplasowała się An−

na Arendarska, uczennica Szkoły Pod−

stawowej nr 3 w Lędzinach.

Wśród panów walkę o końcowy

tryumf stoczyło dwóch doświadczo−

nych szachistów Klubu Szachowego

Górnik Lędziny. Ostatecznie Jan Sku−

tela zgromadził na swoim koncie

9 punktów i wyprzedził o punkt Maria−

na Przypalińskiego, dzięki czemu

mógł odebrać okazały puchar przewi−

dziany dla zwycięzcy. Trzecie miejsce

przypadło w udziale także szachiście

lędzińskiego klubu, Tomaszowi Koła−

kowskiemu. Kolejne lokaty zajęli ko−

lejno: Karol Stylok, Szymon Gondzik,

Paweł Soblik, Sebastian Smoleń, Ro−

man Mazur, Patryk Wybraniec oraz

Karol Noras.

Oprócz pucharu dla zwycięzcy w ry−

walizacji mężczyzn, Janusz Gondzik

i Józef Kaleta zawodnikom zajmującym

miejsca w czołowej trójce wręczyli me−

dale. Ponadto, każdy z uczestników

otrzymał pamiątkowy dyplom.

Marcin Podleśny

Szachowe Dni Lędzin

Bardzo udanie zaprezentowali się

skaciorze lędzińskiej OSP w czwartej

kolejce I ligi skatowej, która w dniu

17 czerwca rozegrana została w lę−

dzińskiej hali sportowej. Reprezenta−

cja OSP występująca w składzie:

Adam Kołodziejczyk, Krzysztof Koło−

dziejczyk, Krzysztof Orocz oraz Hen−

ryk Krzymiński, dzięki udanemu wy−

stępowi zanotowała awans z trzyna−

stego na dziewiąte miejsce w klasyfi−

kacji generalnej ligi.

Przyczynił się do tego świetny wy−

stęp w grupie II, w której lędzinianie

zdobywając trzynaście punktów, zo−

stawili w pokonanym polu wicelidera

rozgrywek – WOKiR Mszana oraz KS

Bolesław Śmiały Łaziska Górne i SK

Barbara Chorzów. Warto dodać, że

taka zdobycz punktowa była najlep−

szym rezultatem tego dnia, a podob−

ny wynik osiągnęli jedynie tryumfato−

rzy grup III i V, czyli Amicus Katowice

oraz Nadwiślan Góra. Obecnie druży−

na OSP Lędziny traci do prowadzą−

cych w tabeli rozgrywek ASÓW Żory

osiem punktów. Marcin Podleśny

Po 4 kolejce ligi skatowej

PROGRAM PROFILAKTYCZNY 
„WAKACJE BEZ UZALEŻNIEŃ 2012”

Kontynuując zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoho−
lizmowi władze Miasta w roku bieżącym na terenie gminy postanowiły po raz ko−
lejny w okresie wakacji letnich zorganizować Program Profilaktyczny pn.: „Waka−
cje bez uzależnień 2012”.
Program realizowany będzie w okresie od 2 lipca do 24 sierpnia 2012 roku od po−
niedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 13.00.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lędziny w wieku
od 6 do 14 lat.
W trakcie trwania Programu oprócz działań profilaktycznych będą realizowane za−
jęcia rekreacyjno−sportowe, kulturalno – czytelnicze, techniczne, taneczne, i war−
sztatowe.
Dodatkowo odbywać się będą spotkania kinowo – teatralne oraz wycieczki turysty−
czno – krajoznawcze.
Program realizowany będzie dla dzieci z terenu Gminy Lędziny w następujących
rejonach:
– Lędziny – Osiedle PKP i Długosza, Centrum w Gimnazjum Nr 1 im. Ja−

nusza Korczaka w Lędzinach;
– Lędziny Centrum, Zamoście, Góreczka w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 86 
– Lędziny – Hołdunów, Osiedle Centrum w Miejskim Ośrodku Kultury

w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39
– Lędziny – Goławiec, Górki w Zespole Szkół w Lędzinach przy ul. Goła−

wieckiej 36
Ponadto Miejski Klub Sportowy w Lędzinach w swojej siedzibie przy ul. Stadiono−
wej realizował będzie zajęcia z zakresu treningu ogólnorozwojowego, piłkarskiego
i konkursów sportowych.
Głównym organizatorem i sponsorem Programu jest Miasto Lędziny, które prze−
znaczy na ten cel środki finansowe uzyskane z tytułu korzystania przez przedsię−
biorców z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych za 2012 roku
o łącznej kwocie 54.000,00 zł.
Program realizowany jest przez Miasto Lędziny przy pomocy współrealizatorów tj.:
1. Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach; 
2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach Centrum;
3. Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny.
Zajęcia organizowane dla dzieci przez w/ w wymienionych realizatorów są nieod−
płatne.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc tj. 250 dzieci (po 50 dzieci na jedną placów−
kę) dziecko może korzystać z zajęć na terenie Gminy tylko w jednej placówce.
Uczestnictwo dziecka w Programie należy zgłosić na formularzu u realizatora Pro−
gramu.
Harmonogram zajęć dostępny jest w siedzibie realizatora wypoczynku dziecka lub
na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl.
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Lędzińscy szachiści 
na czwartym miejscu w III lidze

W dniu 20 maja zakończyły się rozgrywki 3 ligi seniorów grupy śląskiej.

W gronie 16 drużyn startowała także drużyna Klubu Szachowego Górnika Lę−

dziny, będąc rozstawioną w tej rywalizacji z numerem 11.

Nasza drużyna zajęła najwyższe miejsce w historii lędzińskich szachów na

tym szczeblu rozgrywek, plasując się w ostatecznym rachunku na czwartym

miejscu. Drużyna w cyklu wystąpiła w składzie Dawid Gondzik, Boguslaw

Dzierżak, Sebastian Lizak, Rafal Król, Marek Lizak, Paweł Kwaśniewski, Józef

Kaleta, Bogusław Gondzik, Aneta Gumińska. 

Godne odnotowania jest, że indywidualnie Dawid Gondzik zwyciężył w klasy−

fikacji indywidualnej zawodników grających na 1 szachownicy i zdobył normę

na kandydata na mistrza krajowego. Natomiast, na 3 szachownicy Sebastian

Lizak zakończył rywalizację na 3 miejscu. Marcin Podleśny

Dwukrotny medalista Dawid Tomala.

Filar drużyny Krzysztof Kołodziejczyk.
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Juniorzy z tytułem mistrzowskim

w Tyskiej Lidze Juniorów!
W niedzielę 10 czerwca po zakoń−

czeniu ostatniego ligowego meczu

z JUWe Jaroszowice, zakończonego

rezultatem 3:1, juniorzy MKS−u Lędzi−

ny mogli rozpocząć świętowanie

tryumfu w tychże rozgrywkach w se−

zonie 2011/2012.

Podopieczni Mariusza Gajewskie−

go po fantastycznej rundzie wiosen−

nej, w której odnieśli komplet dzie−

więciu zwycięstw, wiosną nieco

zwolnili tempa gubiąc kilkanaście

punktów, lecz ostatecznie zakończy−

li rozgrywki z siedmiopunktową

przewagą nad drugą w tabeli Iskrą

Pszczyna. Na dorobek 40 punktów

zdobytych w całych rozgrywkach zło−

żyło się: 13 zwycięstw, 1 remis

i 4 porażki. 

Najlepszymi strzelcami drużyny

okazali się: Grzegorz Cuber – autor

15 goli oraz Nikodem Nagi – zdobyw−

ca 11 bramek.

Przypomnijmy, to drugi w ostatnich

latach tytuł juniorów MKS−u, a po−

przedni w 2008 r. wywalczyła druży−

na prowadzona przez Kazimierza Roz−

mysłowskiego. 

Szkoda tylko, że włodarze piłkarskie−

go podokręgu Tychy zdecydowali, że

wręczenie okolicznościowego pucharu

zwycięskiej drużynie odbędzie się do−

piero po zweryfikowaniu wszystkich re−

zultatów ligowych, a tym samym – na−

stąpi zapewne na początku kolejnych

rozgrywek, czym odebrali możliwość ce−

lebrowania zwycięstwa w rozgrywkach

tuż po ich zakończeniu. Marcin Podleśny

IV edycja otwartego amatorskiego turnieju 

tenisa ziemnego: 09 −10 czerwca 2012 r.
Pierwszym akcentem tegorocznych

Dni Lędzin był rozegrany jako impre−

za towarzysząca w dniach 9 – 10

czerwca w ośrodku rekreacyjnym „Za−

lew” otwarty amatorski turniej tenisa

ziemnego. Na starcie dwudniowych

zawodów stanęło 14 zawodników.

Nad regulaminowym przebiegiem

rywalizacji czuwał jak zawsze organi−

zator i sędzia zawodów, a zarazem

tryumfator I turnieju cyklu – Edward

Rosa. W tym roku, zwycięstwo w za−

wodach przypadło w udziale Patryko−

wi Stuchlikowi z Lędzin, który tym sa−

mym obronił tytuły wywalczone przed

rokiem i dwoma laty, zwyciężając już

po raz trzeci z rzędu.

Lędzinianin w finale po trzygodzin−

nym emocjonującym pojedynku poko−

nał w trzech setach (2:1) Arkadiusza

Pacuszkę z Imielina. Patryk Stuchlik

w drodze do finału, po równie zacię−

tym spotkaniu, uporał się z rewela−

cyjnie grającym w turnieju Mariuszem

Dudą, zwyciężając w dwóch setach

6:4 i 6:2. Duda, który we wcześniej−

szych etapach rywalizacji wyelimino−

wał dwóch rozstawionych i bardziej

utytułowanych rywali, musiał się za−

dowolić miejscem na najniższym

stopniu podium, które wywalczył ko−

sztem drugiego z przegranych półfi−

nalistów. Odnotujmy także, że w pier−

wszym z półfinałowych pojedynków:

Arkadiusz Pacuszka pokonał Toma−

sza Wieczorka w stosunku 0:6, 6:1,

7:6 także po prawie trzygodzinnym

tenisowym maratonie.

Rywalizacji przyglądali się licznie

zgromadzeni kibice, a także młodzi

adepci tenisa i należy stwierdzić

z całą pewnością, że na poziom spor−

towych emocji nie mogli narzekać.

Marcin Podleśny

Finał mistrzowskiego turnieju piłki
nożnej pod hasłem Euro 2012, rozegra−
nego 23, 25 i 30 maja na boisku Orlik
przy Powiatowym Zespole Szkół w Lę−
dzinach, zakończył zwycięstwem dru−
żyny Włoch nad drużyną Niemiec
w stosunku 3: 2. Ciekawe, czy podob−
nie będzie 1 lipca w meczu finałowym
„prawdziwych” piłkarskich mistrzostw
Europy? 

W czym rzecz? Otóż dyrektor
wspomnianego PZS, Ewa Matusik,
wpadła na pomysł, ażeby zorganizo−
wać imprezę piłkarską promującą Eu−
ro 2012, a zarazem propagującą zasa−
dy gry fair play i pozytywnego kibi−
cowania podczas meczów. Do zawo−
dów pod patronatem starosty Bernar−
da Bednorza zaproszono drużyny
gimnazjalne z powiatu bieruńsko−lę−
dzińskiego, którym przyporządkowa−
no (wylosowano) nazwy krajów ry−

walizujących w piłkarskich mistrzo−
stwach Europy. 

Po szyldem „Włochy” grała właśnie
zwycięska drużyna z Gimnazjum nr
1 w Bieruniu, a „Niemcy”, to zespół
z Gimnazjum w Chełmie Śl. Kolejne
lokaty na lędzińskim Orliku wywalczy−

ły reprezentacje Gimnazjum w Imieli−
nie (Anglia), G 1 w Lędzinach (Polska),
G 2 w Lędzinach (Hiszpania), Gimnaz−
jum w Bojszowach (Holandia) i G
3 w Lędzinach (Ukraina). 

Po meczu finałowym starosta Be−
dnorz i dyrektor Matusik uroczyście
podsumowali ten powiatowy turniej.
Wicestarosta Henryk Barcik, wicebur−
mistrz Marek Bania i Mirosław Szyn−
dlar, wiceprezes Lędzińskiej Federacji
Przedsiębiorczych, wręczyli puchary,
statuetki, nagrody i upominki najlep−
szym drużynom i zawodnikom. Hono−
rowym gościem był też Janusz Abra−
mowicz, dyrektor Wydziału Turystyki
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.

Dodajmy, że nagrodzono też grupy
kibiców z naszych gimnazjów: z G 1 za
najlepsze kibicowanie, a z G3 w kate−
gorii wizualizacji reprezentowanego
kraju. ml

W Lędzinach wygrały Włochy

MKS do 21 punktów zdobytych je−
sienią, w rundzie wiosennej dorzucił
kolejne 25. Łącznie podopieczni Se−
bastiana Idczaka w rozgrywkach zwy−
ciężyli 14 razy, 4 razy podzielili się
punktami z rywalami i doznali 12 po−
rażek. Zaskakujące (w porównaniu
z poprzednimi sezonami) może być
to, że nasi piłkarze więcej punktów
zdobywali na wyjazdach odnosząc na
obcych murawach 8 zwycięstw i do−
znając 6 porażek, przy zaledwie je−
dnym remisie. Bilans spotkań domo−
wych jest mniej korzystny, bowiem
wskazuje na 6 wygranych, tyleż samo
porażek i 3 remisy. W ogólnym rozra−
chunku lędzinianie wywalczyli 46

punktów, zdobywając w sezonie 57
goli i tracąc 44.

Co jednak cieszy, w rundzie wio−
sennej gra MKS−u w niektórych spot−
kaniach wyglądała naprawdę bardzo
dobrze, i jeśli trenerowi Idczakowi
uda się sprawić, aby stała się regułą,
przyszły sezon mógłby być wreszcie
tym, w którym lędzińska jedenastka
powalczy o coś więcej, niż tylko miej−
sce w środku ligowej hierarchii. 

Najlepszym strzelcem zespołu oka−
zał się Piotr Kapela, który do dwuna−
stu wiosennych trafień dorzucił wios−
ną trzy gole. O jedno trafienie mniej
zapisał sobie na konto Grzegorz Ko−
strzewa, który czternastokrotnie tra−

fiał do siatki rywali. Z kolei, wśród
zawodników, którzy spędzili najwię−
cej minut na boisku byli wspomniany
już Kapela, a także Mateusz Śliwa,
Szymon Skutela oraz Krzysztof Firlej.

O awans do IV ligi z grupy pierwszej
powalczą w barażach rezerwy katowic−
kiego GKS−u oraz Concordia Knurów,
a widmo degradacji dotknęło Ogrodni−
ka Cielmice, Stal Chełm Śląski oraz
Śląsk Świętochłowice. Początek roz−
grywek w sezonie 2012/2013 zapewne
w połowie sierpnia, wtedy poznamy
skład drużyny w nowym sezonie, która
pod wodzą trenera Idczaka – miejmy
nadzieję – tym razem powalczy o czo−
łowe miejsca w tabeli. Marcin Podleśny

MKS Lędziny zakończył sezon
w połowie stawki
Piłkarze pierwszej drużyny MKS−u Lędziny zakończyli sezon 2011/2012 w grupie I klasy okręgowej na ós−
mym miejscu. Do zrealizowania celu, o którym mówił trener Sebastian Idczak, tj. zajęcia miejsca w pier−
wszej szóstce zabrakło lędzińskim piłkarzom dwóch punktów.

Podstawowa jedenastka MKS−u przed meczem z Rozwojem Katowice.

Po meczu trenera czekała obowiązkowa kąpiel w szampanie.

Mariusz Duda zajął w turnieju III miejsce.
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Bramka Anglików z Imielina.
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO
Komenda Powiatowa Policji 323−32−00

– tel. dyżurnego 323−32−55

– placówka dzielnicowych w Lędzinach 326−45−82

Straż Miejska 216−65−11 wew. 32

Straż Pożarna Tychy 227−20−11, 227−30−22 lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43 lub 999
Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 327−49−99 lub 999
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach 325−42−80/−81

MZOZ 216−77−01

Przychodnia Specjalistyczna 326−73−74, 326−62−53,

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych 326−64−47

Przychodnie Rejonowe: 

Nr 1, ul. Fredry 17 216−60−59,

Nr 2, ul. Asnyka 2 216−62−87

– Filia Goławiec, ul. Goławiecka 64 216−70−31

NZOZ „Centrum Medyczne” 326−64−54 do 55

Gabinet Stomatologiczny „Obdent” 216−70−16

APTEKI
Justo−Farm 326−73−74 w. 43 Marta 216−60−31

Melisa 216−60−64 Centrum 216−78−33
„10” 216−78−39 Magnolia 326−71−81
Orchidea 216−67−88

ZGŁASZANIE AWARII
Pogotowie Elektroenergetyczne 303−21−55 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227−31−24 lub 992
Pogotowie Ciepłownicze 216−70−42 wewn. 5440 lub 693−174−

143

Pogotowie Wodno−Kanalizacyjne 227−40−31 do 31 lub 994
RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 326−96−32 

– zgłaszanie awarii: od poniedziałku do piątku 

od 7.00 do 15.00 

– w pozostałych godzinach oraz w weekendy pod numerem: 

325−70−00 (dyspozytor RPWiK SA Tychy)

MIASTO
Urząd Miasta Lędziny 

216−65−11, 216−62−91, 216−63−01, 216−65−12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91

Targowisko Miejskie 326−63−95

Gminna Kawiarenka Internetowa 216−71−42

Świetlica Socjoterapeutyczna 326−63−96

EKOREC 326−79−90, 326−79−91

– baza przy ul. Fredry 216−60−20

PGK „Partner” 216−61−23, 216−75−26

Miejski Ośrodek Kultury 326−78−33

Miejska Biblioteka Publiczna 216−75−09

Fundacja RSiKF – Ośrodek Sportowo−Rekreacyjny Centrum 3

26−27−00, 326−71−02

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 226−91−00

Wydział Komunikacji w Lędzinach 324−08−23 do 26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 324−08−12 

Powiatowy Zarząd Dróg 216 21 73

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 216−63−30

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach − Filia Lędziny 216−79−71

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 226−91−75

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

w Tychach 227−52−47

INFORMACJA TELEFONICZNA 
Biuro numerów 118−913

A oto pełna lista wyróżnionych:
Brązowe Odznaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej:

Grzegorz Bednarek, Mariusz Gajewski, Jacek Mikolasz,

Henryk Palka, Marcin Podleśny, Damian Sopelewski.

Srebrne Odznaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej: Jó−

zef Brom, Piotr Brudek, Karol Horst, Andrzej Furczyk, Al−

fred Kapica, Ryszard Siwek, Wiesław Szwarocki

Złote Odznaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej: An−

drzej Chromy, Henryk Kulawik, Wiesław Stambrowski,

Zbigniew Stangret, Mirosław Wowro

Brązowa Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej:
Edward Urbańczyk

Srebrne Odznaki Polskiego Związku Piłki Nożnej:
Roch Piegrzyk, Augustyn Uszok

Klub MKS Lędziny otrzymał: Dużą Srebrną Odznakę

Honorową PZPN

Ponadto, Monografie 90−lecia Śląskiego Związku Pił−
ki Nożnej otrzymali: Krzysztof Bednarczyk, Andrzej Bry−

jok, Sławomir Roszak, Wiesław Stambrowski, Stefan

Stachoń, Ryszard Wowro, Robert Żmijewski.

Zgromadzonych licznie gości powi−
tał Honorowy Prezes MKS−u Lędziny
Edward Urbańczyk, krótko szkicując
historię lędzińskiego sportu i powraca−
jąc tym samym do jego początków, tj.
lat 1931 i 1932. Zaznaczył przy tym, że
pierwszą formą organizacyjną było
prawdopodobnie Towarzystwo Sporto−
we „Sokół” działające na terenie Smar−
dzowic. Podkreślił, że wciąż trwają
analizy i badania, celem określenia
możliwie jak najdokładniejszej daty za−
inicjowania zorganizowanej działalno−
ści klubu sportowego w Lędzinach,
stąd w przyszłości nie wykluczone jest
ujawnienie nowych faktów dotyczą−
cych tegoż tematu.

Kulminacyjnym momentem uroczy−
stości było wręczenie przez działaczy
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, tj.
Władysława Drożdża oraz Kazimierza
Nowaka zasłużonym dla lędzińskiego
sportu Honorowych Odznak Śląskiego
Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego
Związku Piłki Nożnej: Brązowych,
Srebrnych oraz Złotych. Ponadto,
w uznaniu zasług dla rozwoju śląskiego
sportu Miejski Klub Sportowy Lędziny
otrzymał: Dużą Srebrną Odznakę Ho−
norową PZPN, którą z satysfakcją ode−
brali obecny Prezes Klubu Robert Żmi−
jewski oraz Edward Urbańczyk.

W czasie uroczystości nie mogło za−
braknąć wystąpienia Burmistrz Miasta.
W swojej przemowie Wiesław Stam−
browski mówił o współpracy między
władzami miasta a klubem sportowym,

przedstawił szczegółowe informacje
dotyczące finansowania sportu oraz
wskazywał na inwestycje, jakie będą
realizowane na obiekcie MKS „Lędzi−
ny”, w kontekście planowanego prze−
niesienia do siedziby klubu przedszko−
la. Na koniec, życząc całej społeczności
klubu sukcesów sportowych i organiza−
cyjnych, rozpoczął lawinę serdecznych
słów i życzeń płynących z ust zaproszo−
nych gości. A byli wśród nich działacze
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, przed−

stawiciele lokalnych klubów sporto−
wych, samorządowcy zarówno z Lę−
dzin, jak i z powiatu, a także reprezen−
tanci organizacji pozarządowych. Głos
zabierali m. in.: Prezes Zarządu Podo−
kręgu Tychy w Śląskim Związki Piłki
Nożnej – Henryk Kula, Prezes Unii
Bieruń Stary – Łukasz Obelga, Wicep−
rezes GTS Bojszowy – Czesław Kłyk,
Prezes Spółki Tyski Sport – Henryk
Drob, Wiceprezes Pogoni Imielin –

Grzegorz Krokier, Komendant Powia−
towy Policji – Sławomir Sałbut, czy wi−
cestarosta powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego – Henryk Barcik.

W czasie uroczystości nadano także
Honorowe Członkostwo Klubu MKS
„Lędziny” Dariuszowi Dyrdzie –
współautorowi publikacji „Talenty
z Sahary” (razem z Jerzym Konie−
cznym oraz Mirosławem Leszczy−
kiem), stanowiącej o historii lędzińskie−
go sportu, począwszy od lat trzydzie−
stych XX wieku, aż po dzień dzisiejszy.
Uhonorowany wyróżnieniem dzienni−
karz i publicysta nie krył zaskoczenia
oraz wzruszenia wskazując, że MKS
jest pierwszym klubem, z ramienia któ−
rego spotkał go taki zaszczyt.

Jubileuszową uroczystość uświetni−
ły koncert zespołu „Blue Band Blues”
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Lę−
dzinach oraz występ par tanecznych ze
Szkoły Tańca „WIR” w Mysłowicach.
Następnie zgromadzeni goście, wśród
których nie zabrakło wielu byłych
i obecnych piłkarzy oraz działaczy,
biesiadując mogli oddać się wspo−
mnieniom oraz długim dyskusjom na

temat obecnej pozycji lędzińskiego
sportu. Zapytany o swoje odczucia Da−
riusz Szabrański – najskuteczniejszy
strzelec w historii lędzińskiej piłki za−
znaczył, że: „Wyróżnieniem jest już
sam fakt zaproszenia mnie na tę uro−
czystość i mimo, że mieszkam obecnie
w Kosztowach, gdzie zajmuję się
szkoleniem młodzieży, wciąż czuję się
„lędziniokiem”, miło wspominając
swoje lata gry dla Górnika i MKS−u
Lędziny. Cieszę się z możliwości spot−
kania z kolegami z boiska i z osobami,
z którymi kiedyś z sukcesami współ−
pracowałem”.

Niezależnie od wyróżnień, czy ofi−
cjalnego przebiegu uroczystości, naji−
stotniejsza na tego typu spotkaniach
zawsze jest atmosfera i możliwość
spotkania się z osobami, dzięki którym
lędziński sport przeżywał chwile chwa−
ły. Ten cel udało się zrealizować. Pozo−
staje wierzyć, że kolejne jubileusze,
upływać będą już pod znakiem radości
z kolejnych sukcesów MKS−u Lędziny.

Marcin Podleśny

80 lat działalności klubu 
sportowego w Lędzinach
Przypadające w tym roku 80−lecie działalności klubu sportowego w Lędzinach stało się okazją do uroczy−
stego spotkania włodarzy śląskiej piłki, władz miasta oraz powiatu, lędzińskich działaczy piłkarskich, by−
łych i obecnych zawodników, a także osób zasłużonych dla lokalnego sportu. Obchody jubileuszu odbyły
się 15 czerwca w hali sportowej Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Blue Band Blues.

Uhonorowani Złotą Odznaką Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Edward Urbańczyk otrzymał Brązową Odznakę Polskiego Zwiazku Piłki Nożnej.
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