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Na ostatniej przed wakacjami sesji władze miasta po−
stanowiły, żeby część pieniędzy budżetowych pozosta−
wić do dyspozycji samych mieszkańców. To tak zwany
budżet obywatelski. Rozwiązanie to poparli w zasadzie
wszyscy radni. Do dyspozycji mieszkańców będzie
ćwierć miliona.

Jedynie redaktor naczelna „Kuriera Lędzińskie−
go”, (gazety intensywnie promującej Krystynę Wró−
bel) – Katarzyna Wojciuch wyrażała na komisji RM
obawy, że lędzinianie nie dorośli do takich rozwią−
zań. Jednak nawet sama radna Wróbel chyba nie

zgadza się z „Kurierem”, bo zagłosowała za tym
rozwiązaniem. A nawet stwierdziła, że to jej po−
mysł!

Tymczasem sprawa nabiera szybko tempa, bo po−
czynając od 5 sierpnia można w urzędzie składać pro−
pozycje do budżetu obywatelskiego. Termin ich skła−
dania mija 12 września. W okresie zaś od 6 do 13 paź−
dziernika każdy będzie mógł zagłosować za jedną
propozycją w swoim okręgu. 

Szczegóły całej procedury 
można znaleźć na stronie 2. BIL−a. 

Budżet obywatelski Burmistrz Miasta, 

Wiesław Stambrowski:

Po raz pierwszy w historii naszego mia−

sta wprowadzamy Budżet Obywatelski,

dzięki któremu będziecie mogli Państwo

współdecydować o tym, na co przeznaczyć

250 tysięcy złotych z budżetu miasta Lędzi−

ny na 2015 rok. Poprzez zgłaszanie projek−

tów oraz czynne uczestnictwo wskażecie

Państwo najpilniejsze i najważniejsze – Wa−

szym zdaniem – potrzeby. To bardzo ważny element budowania społeczeń−

stwa obywatelskiego, dlatego wierzę, że aktywizacja mieszkańców i ich zaan−

gażowanie w projekt przyniesie wiele korzyści dla naszego miasta, a tym sa−

mym dla nas wszystkich. Serdecznie zachęcam do włączenia się w realizację

budżetu obywatelskiego w Lędzinach. Sukces tego przedsięwzięcia zależy od

każdego z nas.

Można się o nią ubiegać w kilku
obszarach. Są to biurowce, drogi
i mosty, budynki szkolne, kultura,
mieszkania, ochrona środowiska,
przemysłowo−inżynieryjne, ochro−
na zdrowia, zabytki. Raz ten,
w którym zgłoszony został Plac
Farski, czyli Rewitalizacja zespo−

łów i obszarów urbanistycznych –
9 obiektów. Konkurencja jest tu
największa, bo na przykład do
ochrony zdrowia zgłoszono tylko
trzy obiekty, do ochrony środowis−
ka – cztery, do mieszkalnych –
pięć. A nigdzie więcej niż dzie−
więć, czyli tyle, ile jest w zespo−

łach urbanistycznych. Rywalizuje−
my ze znanym placem stolicy oraz
placami dużych lub popularnych
miast, jak Tarnów, Wejherowo,
Świnoujście. Już sama ta konku−
rencja jest dla Lędzin nobilitująca. 

Modernizacja Roku to nagroda
poważna, która przyznawana jest

od 17 lat. Ilość zgłoszeń od kilku−
dziesięciu na początku wzrosła do
niemal tysiąca w tej edycji. Oprócz
jury zwycięzcę Konkursu wybiera−
ją też internauci. Dlatego dobrze
wejść na stronę http://www.mo−
dernizacja−roku.pl/ plebiscyt i od−
dać głos na lędziński Plac Farski.

Mamy świadomość, że więk−
szość internautów będzie głoso−

wać głównie na podstawie zamie−
szczonych tam zdjęć. I także dlate−
go wierzymy w lędziński sukces,
bo tylko porównajcie zdjęcie na−
sze, ze zdjęciami Placu Piłsudskie−
go w Warszawie oraz placów
w Tarnowie, Świnoujściu i Wejhe−
rowie. Przyrównując ich plac do
naszego można zapytać: z czym do
ludzi?

Plac Farski w finale ogólnopolskiego konkursu

Modernizacja Roku 

Rywalizować o miano Modernizacji Roku z Placem Piłsudskiego w Warszawie? Wydaje się pozornie, że lędziński
Plac Farski nie ma żadnych szans. Zależy to jednak od internautów, a w samej sieci, na podstawie zdjęć, nasz Plac
Farski wygląda lepiej, niż większość rywali, w tym także ten Plac Piłsudskiego. Nie jest więc wykluczone, że trafimy
znacznie dalej niż do finału – i że na Zamku Królewskim w Warszawie lędziński burmistrz odbierze statuetkę Mo−
dernizacja Roku.
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Z PRAC RADY MIASTA

Lędzińskie osiedle Górki od lat
stanowi ulubione miejsce pobytu
dla bocianów. Kiedyś zasiedlały
one dwa gniazda: przy posesji
Edwarda Szwedy (usytuowane na
byłym słupie) i przy budynku byłej
poczty (na starym przyciętym drze−
wie). Kilka lat temu do zainstalo−
wania kolejnego bocianiego gniaz−
da na starym słupie przy swojej po−
sesji doprowadził Alojzy Palka. Co
ciekawe, wszystkie trzy gniazda
znajdują się przy dosyć ruchliwej
ulicy powiatowej L. Szenwalda,
a nie przy bocznych uliczkach. –
Bocianom to nie przeszkadza,
przyzwyczaiły się do ruchu koło−
wego, a najważniejsze dla nich jest
to, że mają tu bardzo dobre warun−
ki do rozmnażania – mówi wspo−
mniany pan Edward. – Wokół są
łąki i pola, czyli pokarmu, jeśli tyl−
ko nie ma anomalii pogodowych,
im nie brakuje. Tak się do boćków
przyzwyczailiśmy, że cała moja ro−
dzina wypatruje ich już pod koniec

zimy z utęsknieniem. W tym roku
przyleciały 28 marca. Mówiąc pół
żartem, pół serio, może bociany
wyczuwają, że mieszkańcy Górek
je lubią i one nas też polubiły – do−
daje śmiejąc się. Tak, czy owak ni−
gdzie w powiecie, a może i w dal−
szej okolicy, nie ma tylu gniazd bo−
cianich na jednej ulicy, a także na
niedużym osiedlu. ml

Bociany w Górkach

Wandal z kamieniem
Do niezwykłego aktu wandalizmu doszło w nocy 24 lipca obok Urzę−

du Miasta. Od kilku już lat stała tam tablica informacyjna, stanowiąca
własność prywatnej firmy. Od góry wieńczy ją zegar.

Najwyraźniej jednak komuś tablica ta przeszkadzała. Za pomocą duże−
go kamienia (widać go u dołu zdjęcia) rozwalił tablicę, zapewne rzuca−
jąc w nią. Niestety, w pobliżu urzędu nie ma monitoringu, który obejmo−
wałby akurat to miejsce.

Na ostatniej sesji RM przed wa−

kacjami miały miejsce dwa ważne

i ciekawe wydarzenia. Po pierwsze

zdecydowano o uruchomieniu bud−

żetu obywatelskiego. Nie piszemy

jednak o tym więcej w tym miejscu,

gdyż sprawie poświęciliśmy stronę

1 i 2.

Ponadto radni postanowili „prze−

słuchać” wiceprzewodniczącego

rady powiatu Marka Spyrę. Pytali

go o lędzińskie drogi powiatowe,

o to dlaczego tak niewielki remont

Hołdunowskiej kosztuje aż dwa mi−

liony. Ale przede wszystkim obe−

rwało się radnemu Spyrze za kilku−

dniowy paraliż miasta związany

z ulicą Hołdunowską. Radni miej−

scy zarzucali mu, że przecież za−

mknięcie ulicy miało być związane

z gruntowną przebudową Hołdu−

nowskiej, tymczasem okazuje się,

że są tam robione tylko chodniki

i wysepki. Co ciekawe, przysłuchi−

wał się temu wicestarosta Henryk

Barcik, osoba więc bardziej decy−

zyjna od Spyry, jego jednak radni

nie odpytywali.

Zresztą można było odnieść wraże−

nie, że drogi były tylko pretekstem,

radnym zaś tak naprawdę chodziło

o wypowiedzi Marka Spyry z gazety

„SBL Nowiny”, gdzie wyraźnie krytyko−

wał on zarząd powiatu za to, że prze−

znaczając spore pieniądze na reno−

wacje zabytków, w całości przekazał

je na bieruńskiego Walencinka, ani

grosza nie dając na zabytki lędziń−

skie.

– Uważam zresztą, że zarząd po−

wiatu naruszył tu uchwałę rady powia−

tu – dodał w Lędzinach Spyra. Miej−

scy radni zapowiadali dalsze zaintere−

sowanie tą sprawą. 

Minione kilkanaście miesięcy były
dla mieszkańców Lędzin bardzo
trudnym okresem. Trudno było zna−
leźć dłuższy kawałem całego asfaltu
– całe miasto było rozkopane
w związku z budową kanalizacji.
Rozprute były mniejsze uliczki, ale
i główne, jak Lędzińska czy Pokoju
(a ostatnio także Hołdunowska).
Rozprute były ulice Górek, Smar−
dzowic, Zamościa, Domków Fiń−
skich, Starych Lędzin w zasadzie
wszystkich dzielnic.

Burmistrz Wiesław Stambrow−
ski oraz Piotr Buchta – prezes spó−
łki Partner, która realizuje inwe−
stycję Uporządkowanie gospodar−
ki ściekowej w gminie Lędziny –
obiecywali, że latem tego roku
uciążliwości tych będzie gwałto−
wnie ubywać, a jesienią wszystkie
rozkopane drogi zostaną co naj−
mniej przywrócone do stanu
sprzed budowy kanalizacji. Co
najmniej – bo rzeczywiście wiele
dróg jest dziś w lepszym stanie niż
rok temu. Taka Zawiszy Czarnego,

Grunwaldzka czy inne mają kra−
wężniki. Niektóre są nieco posze−
rzone. A przede wszystkim asfalt
jest wszędzie nowy.

Chociaż czasem nie udaje się na
czas. Ambicją wiceburmistrza
Marka Bani było, aby ulica Kon−
tnego została wyasfaltowana do 27
lipca – tego dnia odbywał się tu
bowiem odpust u św. Anny. Nie−
stety, zadanie udało się zrealizo−

wać połowicznie, gdyż utwardzo−
no tylko część drogi.

Niemniej jednak z każdym
dniem ubywa rozkopanych dróg
a coraz więcej jest wyremontowa−
nych. Po Lędzinach znów można
normalnie jeździć samochodem,
chociaż jeszcze nie wszędzie, co
świetnie wiedzą chociażby mie−
szkańcy Smardzowic. Ale to też
już kwestia tygodni.

Kanalizacja na ukończeniu – zaczynamy oddychać z ulgą

Wszędzie nowy asfalt

Przedszkole 
finiszuje
Trwają ostatnie prace w nowym lę−
dzińskim przedszkolu i wokół niego.
Nie będziemy przypominali termi−
narza tej inwestycji – gdyż pisaliśmy
o tym obszernie dwa miesiące temu.
Teraz zamiast liczb są już fakty –
i powoli widać, jak to przedszkole
będzie wyglądać.

– Aż by się chciało znów być
dzieckiem, żeby chodzić do takie−
go przedszkola – westchnęła ra−
dna Anna Wójcik, gdy zobaczyła,
że nawet podłogi w kolejnych sa−
lach są tematyczne. W jednej z sal
na podłodze mamy wymalowane
boisko – w drugiej nie opuszcza−
jąc jej można się uczyć bezpie−
cznego chodzenia po jezdni, bo na
podłodze jest ulica i prowadzące
na drugą stronę zebry. W każdej
z sal mamy na podłodze i ścianach
inne obrazy. Także korytarze
a nawet biura i kuchnia są wesołe,
radosne.

Niemniej radośnie jest przed sa−
mym przedszkolem. Także tu
trwają ostatnie prace na placu,
który będzie służył dzieciom
i sportowcom z MKS−u Lędziny.
No i wyraźnie widać, że odprowa−
dzając dziecko do przedszkola nie
będzie trzeba iść po drodze, obok
niej powstaje bowiem wygodny
chodnik. A opodal bocznej bramy
na stadion będzie przystanek auto−
busu, który będzie tu zajeżdżał
w godzinach porannych i popołu−
dniowych specjalnie z myślą
o przedszkolakach i ich opieku−
nach. 

Do początku roku szkolnego je−
szcze miesiąc. A że pod koniec lip−
ca roboty były na finiszu, to można
sobie wyobrazić, że wszystko bę−
dzie dopięte na ostatni guzik.

MMiieesszzkkaańńccyy  oossiieeddllaa  PPiiaasstt  sskkłłaaddaajjąą  nnaa  rręęccee  
pprreezzeessaa  AAnnddrrzzeejjaa  KKoossttyyrryy  ppooddzziięękkoowwaanniiaa  ddllaa  FFuunnddaaccjjii  RRoozzwwoojjuu  SSppoorrttuu  

ww  LLęęddzziinnaacchh,,  zzaa  kkoosszzeenniiee  ttrraawwyy  nnaa  oossiieeddlloowwyymm  bbooiisskkuu..  
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Mieszkańców Lędzin nie brakło
na VII Marszu Autonomii. Impre−
za ta odbywa się każdego roku
w sobotę najbliższą 15 lipca. Bo
15 lipca 1920 roku Sejm nadał
Śląskowi autonomię. Ruch Auto−
nomii Śląska, który dąży do przy−
wrócenia tego statusu, przypomina
o nim właśnie marszem. I następu−
jącym po nim Dniem Górnośląs−
kim.

Lędzinianie uczestniczą w Mar−
szu od początku jego istnienia. Na
wszystkich ośmiu Marszach 0 po−
czynając od 2007 roku – był lider
powiatowego RAŚ Dariusz Dyrda.
Uczestniczył w nich od początku
także śp. Stefan Stachoń, niemal
zawsze zjawiał się też Bernard
Kolny, a ostatnimi laty także Ma−

rek Bromboszcz oraz sekretarz po−
wiatowego RAŚ Kamila Baran−
Lomber. 

Na samym Placu Sejmu Śląskie−
go także bardzo lędziński akcent –
stoisko promocyjne miał tam
„Ślůnski Cajtung – miesięcznik dla
osób deklarujących narodowość
śląską”, a jest to gazeta z siedzibą
w Hołdunowie. A tegoroczne uro−
czystości na Placu były wyjątkowo
uroczyste, wiązały się bowiem
z zakończeniem zbierania podpi−
sów pod obywatelskim projektem
ustawy o śląskiej grupie etnicznej
i śląskim języku regionalnym. 

Obywatelski projekt ustawy wy−
maga, by podpisało się pod nim sto
tysięcy osób. Ten podpisało zna−
cznie więcej, bo aż 140 000. Pod−

pisy zbierały setki działaczy RAŚ
i wolontariuszy, ale byli wśród nich
prawdziwi liderzy, tacy spośród
których każdy zebrał samodzielnie
po 1000 podpisów lub więcej.
Wśród wąskiego grona tych lide−
rów jest aż dwóch lędzinian, Da−
riusz Dyrda zebrał około 1500 pod−
pisów, Karol Kolny sto mniej. Ale
też od maja do połowy lipca można
ich było spotkać „wszędzie”. Na lę−
dzińskim targu i festynach na Placu
Farskim, na Dniach Lędzin, Dniach
Imielina, Nocy Świętojańskiej
w Bieruniu, na odpuście w Górkach
i Bieruniu Nowym.

– Od kwietnia do lipca poświęci−
łem na to wszystkie weekendy
i część urlopu – zdradza Karol
Kolny. PZ

Lędzinianie na Marszu Autonomii

Na zdjęciu: Mieszkańcy Lędzin i Bierunia w Marszu Autonomii. Baner niosą
m.in. Kamila Baran−Lomber, Hubert Handy i Karol Kolny, wszyscy z Lędzin.

W zeszłym numerze opisaliśmy tra−
dycyjną lędzińską galę dla najlep−
szych absolwentów naszych szkół.
Wymieniliśmy wszystkich tych, któ−
rych świadectwa zdobił czerwony pa−
sek. Ale przy tej okazji warto też tro−
chę bliżej pokazać tych „naj” – tych,
którzy za kilkanaście lat będą prze−
jmować pałeczkę kierowania naszą
lędzińską służbą zdrowia, oświatą,
może miastem, będą kierować tutej−
szymi firmami. Bo prymusi zazwy−
czaj dużo osiągają także w życiu do−
rosłym. 

Miesiąc temu gazeta nasza dru−
kowała się w dniu, w którym była ta
gala. Nie było czasu na przedsta−
wienie tych najlepszych. Oto więc
oni: 

KKaarroolliinnaa  CCzzaarrnnyynnooggaa  
((GG  33))  ––  II mmiieejjssccee  
eexx  aaeeqquuoo  ww mmiieeśścciiee

– Szkołę będę wspominała bar−
dzo mile i darzyła wielkim senty−
mentem. Nasza klasa, to była zgra−
na paczka koleżanek i kolegów,
gdyż znaliśmy się nieprzerwanie od
dziesięciu lat, to jest od zerówki.
Mieliśmy przez ten czas prakty−
cznie kontakt z tymi samymi nau−
czycielami, więc Zespół Szkół
w Goławcu był dla jakby drugą ro−
dziną. Moimi najbardziej ulubiony−
mi przedmiotami nauczania są geo−
grafia i język angielski. Pasjonują
mnie też biologia i chemia, więc
chciałabym kontynuować naukę
właśnie w klasie o profilu biologi−
czno−chemicznym w LO im. M.
Kopernika w Katowicach, bowiem
zaciekawiła mnie całościowa oferta
tej placówki dla absolwentów gim−
nazjów. Nadal nie mam sprecyzo−
wanych swoich planów, co do wyż−
szego wykształcenia i pracy zawo−

dowej. Będę się starała określić pod
tym względem w trakcie nauki w li−
ceum.

Uwielbiam podróże, zarówno
krajowe, jak i zagraniczne.
Z miejsc, w których dotychczas by−
łam, najbardziej przypadły mi do
gustu Włochy ze swoim pięknym
krajobrazem, wspaniałą kulturą, ale
także z otwartymi i życzliwymi lu−
dźmi. Wręcz zakochałam się
w Rzymie, głównie ze względu na
specyficzną atmosferę cechującą to
piękne miasto. Nie wykluczam, że
w przyszłości może tam zamie−
szkam, choćby tymczasowo. Chcia−
łabym poznać jak najwięcej krajów,
w tym Gruzję. Lubię sport, angażo−
wałam się, podobnie jak moja przy−
jaciółka Julka Szczotka, w zajęcia
sekcji siatkówki naszego SKS−u
i z drużyną dziewcząt osiągnęłyśmy
nawet lokalne sukcesy sportowe. 

JJuulliiaa  SSzzcczzoottkkaa  ((GG  33))  
––  II mmiieejjssccee  eexx  aaeeqquuoo
ww mmiieeśścciiee  

– Ja też wybieram się do klasy
o profilu biologiczo−chemicznym,
gdyż właśnie te dwa przedmioty
nauczania najbardziej mnie pasjo−
nują. Z tym, że będzie to LO w Bie−
runiu, Bardzo lubię też wychowa−
nie fizyczne i podobnie jak Karoli−
na trenowałam siatkówkę na zaję−
ciach SKS−u. Dodam, że nasza dru−
żyna żeńska zajęła w kategorii gim−
nazjów odpowiednio: I miejsce na
zawodach powiatowych, III na za−
wodach rejonowych, wygrała też
zawody dla amatorów w Tychach.
Podczas wakacji na pewno będzie−
my się umawiać na grę w tę piękną
dyscyplinę sportu. 

Chcę tegoroczne wakacje spędzić
bardzo aktywnie. Na dwa tygodnie

pojadę z rodziną do Władysławo−
wa, zamierzam wędrować z przyja−
ciółmi pieszo po górach, ale także
rowerem po najbliższej okolicy. 

Marzę, by zostać lekarzem o spe−
cjalności chirurgia plastyczna. Moi
rodzice pracują w służbie zdrowia,
mama jest pielęgniarką a tata leka−
rzem chirurgiem, więc może te prag−
nienia mam w genach? Lubię malo−
wać i rysować, mam wyobraźnie
plastyczną, więc chyba akurat taka
chirurgia byłby to dobry wybór dro−
gi życiowej? Podobnie jak Karoli−
nie, mnie też będzie bardzo brako−
wać naszej dotychczasowej klasy
i szkoły. Wbrew panującym po−
wszechnie stereotypom, lubiliśmy
się nie tylko w gronie koleżanek
i kolegów, ale lubiliśmy także na−
szych nauczycieli, a wychowawczy−
nię Urszulę Karwath traktowaliśmy
niczym naszą szkolną mamę. Nauka
i w ogóle przebywanie w takiej nie−
dużej placówce oświatowej, jak na−
sza, mają tę przewagę nad szkołami
molochami, że w naszym przypadku
wszyscy znamy się od lat i zdążyliś−
my się ze sobą nawet zaprzyjaźnić.

AAlliiccjjaa  MMooll  ((GG  11))  
––  IIII  mmiieejjssccee  ww mmiieeśścciiee

– Moimi ulubionymi przedmiota−
mi szkolnymi są biologia, chemia
i język polski. Chciałabym więc
kontynuować naukę w klasie o pro−
filu biologiczno−chemicznym w LO
im. L. Kruczkowskiego w Tychach.
Szkoła ta cieszy się bardzo dobrą
renomą, a poza tym znajduje się
blisko tyskiego ogniska muzyczne−
go I stopnia, w którym już piąty rok
uczę się gry na gitarze klasycznej.
Preferuję muzykę klasyków włos−
kich i hiszpańskich, chociaż gram
też inną. Traktuję ją jako swoje
hobby, gdyż marzę, by zostać
w przyszłości lekarzem endoktry−

nologiem. Bardzo ciekawi mnie ta
profesja. 

Dużo czytam, zwłaszcza książki
historyczne i fantastykę naukową,
ale także czasopisma popularnonau−
kowe. Wakacyjne plany są sprecy−
zowane: dwa dni do Paryża i 9 dni
do Hiszpanii z rodzicami. Na 11 dni
jedziemy w sierpniu wypoczywać
aktywnie w polskich Sudetach. Je−
stem wdzięczna moim nauczycie−
lom i wychowawcom, że stworzyli
mi w lędzińskim gimnazjum znako−
mite warunki do rozwijania swoich
zdolności oraz zainteresowań. Będę
zawsze mile wspominała pobyt
w tej placówce, ale także wcześniej−
szy w szkole podstawowej.

JJuussttyynnaa  BBiieellaass  ((GG  22))  
––  IIIIII  mmiieejjssccee  ww mmiieeśścciiee

– Może to zabrzmi dziwnie, ale ja
nie mam swoich najbardziej prefe−
rowanych przedmiotów nauczania,
wszystkie lubię niemalże jednako−
wo. Mam za to konkretne pasje i za−
miłowania. Czerpię wielką przy−
jemność z rysowania i malowania,
a także z oglądania filmów fabular−
nych o ciekawej tematyce. Od
dziecka uprawiam, oczywiście re−
kreacyjnie, narciarstwo zjazdowe.
Zimą jeżdżę z rodzicami albo
w Beskidy, albo w Tatry czy nawet
w Alpy, by zażyć do woli białego
szaleństwa. Często też wędruję ro−
werem po okolicy, bądź to samot−
nie, bądź z rodzicami lub koleżan−
kami i kolegami. 

Lubię czytać książki o różnej te−
matyce, także poezję i oglądać cie−
kawe filmy fabularne. Kocham
zwierzęta, w domu opiekuję się
czterema ptakami, to jest trzema pa−
pugami i zeberką. Kiedyś chciałam
zostać prawnikiem, a ściśle notariu−
szem, ale teraz nie mam określo−

nych planów zawodowych.
W szkole średniej postaram się zde−
cydować w jakiej uczelni studiować
i na jakim kierunku. Na razie wy−
bieram się do LO w Bieruniu, gdzie
chciałabym uczyć się w klasie
o profilu przyrodniczo−humanisty−
cznym, bo taki właśnie najbardziej
mi odpowiada.

PPaawweełł  PPooggoorrzzeellsskkii  ––
II mmiieejjssccee  ww PPZZSS  LLęęddzziinnyy

– Jestem tyszaninem, absolwen−
tem tak zwanej klasy mundurowej,
czyli III LBP. Do klasy ochrony
przeciwpożarowej zapisałem się
z tą myślą, żeby kiedyś móc praco−
wać w Państwowej Straży Pożar−
nej, właśnie jako strażak zawodo−
wy. Od dziecka o tym marzyłem.
Chciałbym więc kontynuować nau−
kę w 2−letniej Centralnej Szkole
Ochrony Przeciwpożarowej w Czę−
stochowie, a później ukończyć stu−
dia magisterskie. Obecnie jestem
też członkiem jednostki OSP
w Bieruniu Nowym. 

Z przedmiotów szkolnych zdecy−
dowanie najbardziej preferuję hi−
storię, w czym niemała jest zasługa
nauczycielki Danuty Płucieńczak.
Lubię także geografię i język pol−
ski. Nie mam specjalnych wakacyj−
nych planów. Chciałbym przede
wszystkim odpocząć po trudach
nauki, odreagować stresy itp., wię−
cej pobyć też z najbliższą rodziną.
Nie zaniedbam, oczywiście, równie
aktywnego wypoczynku, bowiem
bardzo lubię d biegać, najczęściej
samotnie; i pływać, a także jeździć
rowerem po okolicy. Korzystając
z okazji zachęcam gimnazjalistów
zainteresowanych pożarnictwem,
ażeby skierowali swoje kroki właś−
nie do PZS w Lędzinach.

Opracował Mirosław Leszczyk

Wypowiedzi prymusów
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Bezpłatne badania logopedyczne
W dniu 22. 08. 2014r. będzie można skorzystać 

z bezpłatnego badania mowy dzieci czteroletnich.

Rodzicu
Czy wiesz, że zaburzenia mowy nie wykryte we wczesnym
dzieciństwie mogą zostać na całe życie?
Czy wiesz, że skutkiem zaburzeń mowy mogą być trudności w
czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia dyslektyczne?
Czy wiesz, że prawidłowy rozwój mowy jest ważnym czyn−
nikiem powodzenia szkolnego i powodzenia w dorosłym życiu? 

Dbałość o wsparcie rozwoju mowy dziecka leży po stronie jego
rodziców.

Zapraszam na badanie mowy dzieci 
czteroletnich, które odbędzie się 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach.
Ewa Kicińska

logopeda, trener emisji głosu
Zapisy telefoniczne pod nr tel. 506 102 937

Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro−
dzin nie zwalnia tempa. W maju
i czerwcu zdążyło zorganizować trzy
wycieczki integracyjne oraz wyjazdo−
we warsztaty artetarapeutyczne,
a także uczestniczyć w śląskim pikni−
ku integracyjnym. O wyjeździe kilku−
osobowej grupy członków stowarzy−
szenia na V Katowicki Turniej Rugby
na Wózkach już pisaliśmy w czerwco−
wym BIL−u, więc zrelacjonujmy w te−
legraficznym skrócie wyżej wymienio−
ne formy aktywności w jednym ob−
szernym tekście.

Pierwsza wycieczka integracyjna
do Krakowa odbyła się w sobotę, 17
maja. Mimo kiepskiej pogody (nie−
malże cały czas padał deszcz) jej
uczestnicy uznali tę eskapadę za bar−
dzo udaną, gdyż mogli wędrować po
mieście indywidualnie bądź w grup−
kach i zwiedzać je według własnych
upodobań. 10 osób dało się namó−
wić miejscowemu przewodnikowi
Piotrowi Solarzowi na zwiedzanie
Królewskiej Katedry i Muzeum Ka−
tedralnego na Wawelu. – Bardzo się
z tego cieszymy, bo zwiedziliśmy
nawet podziemne krypty, weszliśmy
na wieżę skąd podziwialiśmy pano−
ramę Krakowa, mogliśmy dotknąć
serca sławnego Dzwonu Zygmunta
i wypowiedzieć osobiste życzenie –
zwierzyły się koleżanki szkolne
Ania i Wiktoria. – Następnie ogląda−
liśmy bogate zbiory w Muzeum Ka−
tedralnym im. Jana Pawła II. Póź−
niej, z własnej woli, towarzyszył on
nam aż do restauracji „Gościniec
Floriański”, ale po drodze oprowa−
dził nas po pięknym kościele ojców
franciszkanów i nieustanne snuł ga−
wędy o napotkanych na trasie histo−
rycznych obiektach – dopowiadają.
– A ja dodatkowo zdecydowałam się
dołączyć do grupki osób karmiących
gołębie na Rynku Głównym i prze−
żyłam wiele pozytywnych emocji,
zwłaszcza gdy siadały mi one na
głowie czy ramionach i jadły bułkę
dosłownie z ręki – zwierza się El−
żbieta Wieczorek.

Druga i trzecia wycieczka inte−
gracyjna do Krakowa odbyły się
w kolejne soboty, 24 i 31 maja, już
przy słonecznej pogodzie. Miały one
podobny przebieg, jak poprzednie.

Około 20−osobowe grupy skorzysta−
ły z usług wspomnianego przewo−
dnika P. Solarza. Pierwszą z nich
oprowadzał on podobnie, jak tą ty−
dzień wcześniej, natomiast z drugą
nie tylko zwiedzał Królewską Ka−
tedrę, ale także spacerował history−
cznymi ulicami miasta. Wycieczko−
wicze podziwiali między innymi
wspomniany gotycki kościół o. fran−
ciszkanów, widzieli słynne Okno
Papieskie, na dziedzińcu Collegium
Maius wysłuchali muzyki płynącej
z zegara i przyglądali się orszakowi
poruszających się figur. Niesamowi−
te wrażenie wywarł na nich moment
otwierania skrzydeł Ołtarza Wita
Stwosza w Kościele Mariackim,
a także wysłuchanie w samo połu−
dnie hymnu z wieży tej świątyni.

– 18 czerwca prawie 40−osobową
grupą wybraliśmy się na IV Śląski
Piknik Integracyjny Osób Niepełno−
sprawnych do Parku Śląskiego
w Chorzowie, gdzie zgromadziło się
aż około 1 300 osób – opowiada
prezes LSNRONiIR, Krystyna Cu−
ber. – Między innymi podziwialiś−
my prace artystyczne podopie−
cznych różnych warsztatów terapii
zajęciowej oraz ich występy na sce−
nie. Chętnie włączaliśmy się do or−
ganizowanych w parku zabaw, tre−
ningów nordicwalking czy konku−
rencji sprawnościowych. Najwięcej
emocji przeżyliśmy jednak podczas
przejażdżki kolejką linową „Elka” –
dodaje.

– Przedwakacyjne wojaże zakoń−
czyliśmy 28 czerwca wyjazdowymi
warsztatami arteterapeutycznymi
pn. „Przygoda z gęsim piórem, czyli
jak pisano w średniowieczu”
z udziałem 46 osób, zorganizowany−

mi przez lędzińską firmę „Impuls” –
mówi wiceprezes stowarzyszenia
Stefan Bogacki. – Udaliśmy się au−
tokarem do Opactwa Benedyktynów
w Tyńcu koło Krakowa, gdzie na
przemian – podzieleni na dwie gru−
py –zwiedzaliśmy klasztor lub ćwi−
czyliśmy się w pisaniu gęsim piórem
na pergaminie – dopowiada. Kole−
żanki szkolne Paulina Czarnynoga
i Natalia Szczypiór, tegoroczne ab−
solwentki goławieckiej SP 4, zwie−
rzyły się nam – Z ogromnym zacie−
kawieniem słuchałam opowieści
przewodnika o dziejach tego kla−
sztoru, najstarszego klasztoru bene−
dyktyńskiego w Polsce, bo założo−
nego w 1044 roku, ale także legendy
o budowie studni na dziedzińcu opa−
ctwa – mówi Paulina, a Natalia do−
daje – Najbardziej ciekawiło mnie,
jak sobie poradzę z próbami pisania
gęsim piórem w zrekonstruowanym
średniowiecznym Skryptorium, ale
nie okazało się to aż tak trudne.
Myślę, że nauczyłabym się z czasem
kaligraficznego pisma.

Chętnie skorzystano również
z bogatego i różnorodnego zaopa−
trzenia tamtejszego sklepu w produk−
ty benedyktyńskie (w tym miody
i nalewki oraz zdrowotne zestawy
ziołowe), po czym wycieczka udała
się na zwiedzanie pięknego Ogrodu
Botanicznego w Krakowie, najstar−
szego w Polsce, bo liczącego sobie
już 231 lat i znajdującego się w reje−
strze zabytków przyrodniczych. –
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się jeszcze na krótko przy karczmie
„Zagroda”, znajdującej się na terenie
Nadwiślańskiego Parku Etnografi−
cznego w Wygiełzowie – dopowiada
wiceprezes Bogacki. Mirosław Leszczyk

Niepełnosprawni nie zwalniają tempa

Liczne uczestnictwo w spotka−
niu w ośrodku, na malowniczo
usytuowanej polanie Hamerla,
świadczyło o randze spotkania
i wielkim zainteresowaniu nie tyl−
ko pszczelarzy, ale również mie−
szkańców pobliskich dzielnic Lę−
dzin i Katowic, a nawet … Re−
publiki Czeskiej. Dla uczczenia
25−lecia przemian, śląscy pszcze−
larze wraz z leśnikami, posadzili
w pobliżu kaplicy „Dąb Wolno−
ści”. 

Zainteresowani mogli wysłu−
chać fachowego wykładu o możli−
wościach hodowli pszczół odpor−
nych na pasożyty. Sekcja History−
czna zaprezentowała wystawęz−
wiązaną z kontynuacją dzieła ks.
dra Jana Dzierżona. Wśród histo−
rycznych ciekawostek swój namiot
usytuowałAdam Ambroży Wil−
czyński, autor wielu książek
o pszczelarstwie naszego regionu.
Można było kupić pozycjejego au−

torstwa i postarać się o dedykację. 
Autor serdecznie zapraszał także

na „I Miodobranie u Biskupka pod
Zamkiem w Tarnowicach Sta−
rych” (27 lipca 2014). Na licznych
straganach hodowcy mogli zaopa−
trzyć się w specjalistyczne akceso−
ria, a zainteresowani efektem pra−
cy pszczół mieli okazję przebierać
w bogatej ofercie miodów, pro−
duktów stosowanych w apiterapi−
ioraz w kosmetyce. 

Z kolei amatorzy miodów pit−
nych i piw miodowych mieli okaz−
ję do porównań, w czym to gusto−
wał mości Zagłoba. Piękna pogoda
sprzyjała biesiadowaniu i tańcom,
do których przygrywali muzycy
z zespołu śpiewaczego z Dąbia.
Zespół ten jużwcześniej wprawił
zebranych w dobry nastrój podczas
swego występu. Stoiska gastrono−
miczne dawały zaś możliwość
uzupełnienia straconych na parkie−
cie kalorii. B.Ż.

XIII spotkanie pszczelarzy 
na trutowisku murcki
13 lipca 2014 roku odbyło się trzynaste już (ale nie pechowe) spotkanie
pszczelarzy na dawnych lędzińskich włościach rodziny Hamerla, w ośrodku
szkoleniowo−hodowlanym „Trutowisko – Murcki”. Tradycyjnie spotkanie
rozpoczęto od koncelebrowanej mszy św., po której oficjalnie powitano
uczestników spotkania i zaproszonych gości. Koło Pszczelarzy „Bieruń” sku−
piające hodowców z powiatu bieruńsko−lędzińskiego, a także z Mysłowic
i Oświęcimia, wraz z działaczami Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowi−
cach, było gospodarzem tego spotkania.

Podczas letniego wypoczynku
niejedna osoba może odkryć w so−
bie odkrywcę. Niejedna też para
oczu może zatrzymać się na cieka−
wych przedmiotach, fotografiach,
dokumentach (często niemieckoję−
zycznych na naszym terenie), itp.
Co z tym fantem zrobić podpowiada
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Lokalnego „FABER” (nie mylić
z lędzińskim Towarzystwem Kultu−
ralnym im. Anielina Fabery).Jest to
projekt badawczy inspirowany dzia−
łalnością Oskara Kolberga dofinan−
sowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego. W ra−
mach niniejszego zadania planowa−
ne jest pozyskiwanie materiału ba−
dawczego dokumentującego dzie−
dzictwo kulturowe obszaru history−

cznej ziemi pszczyńskiej, więc Lę−
dzin jak najbardziej. 

W zakres zainteresowania wcho−
dzą oprócz przedmiotów zabytko−
wych, obrzędowość, obyczajowość,
strój ludowy, architektura regional−
na czy miejsca szczególnie ważne
kulturowo. Przypadająca na 2014
rok dwusetna rocznica urodzin Os−
kara Kolberga, wybitnego etnogra−
fa, badacza i dokumentalisty jest
doskonałą okazją do kontynuacji Je−
go dzieła. Na terenie gminy Lędziny
póki co funkcjonuje tylko Izba Tra−
dycji przy KWK „Ziemowit”, Izba
Tradycji w siedzibie MBP w Lędzi−
nach, oraz Izba Regionalna którą w
Gimnazjum nr 2. Sporo lędzińskich
eksponatów jest też w tyskim Mu−
zeum Miejskim. B.

ODKRYWAJMY „SKARBY”

6 lipca doszło do kolejnej, 19 już chyba w tym roku koliz−
ji na skrzyżowaniu ulic Pokoju i Paderewskiego. Najczę−
ściej są to lekkie stłuczki, ale tym razem było gorzej, dwie
osoby trafiły do szpitala na rentgena. Na szczęście skoń−
czyło się na stłuczeniach. Ale także na surowej policyjnej
karze dla jednego z kierowców. Karze, która wydaje się
cokolwiek dziwna.

– Wyjeżdżałem z Paderewskiego. W lewo. Wido−
czność tam wynosi może 20, może 30 metrów. Dlatego
też jest tam ograniczenie prędkości. Żebym miał czas
mu zjechać, żeby on miał czas wyhamować. Ale kiedy
kierowca jadący Pokoju ma na liczniku 80 km/h a nie
40, to nie ma żadnych szans, do zderzenia musi dojść –
mówi Marcin Mrozik, kierowca którego ukarano man−
datem 500 zł i odebrano mu prawo jazdy. I dodaje: – Po−
licjant twierdzi, że wymusiłem prędkość. Ale nawet nie
podjął wysiłku, by zbadać, z jaką prędkością jechał tam−
ten, na sosnowieckich blachach. A ja jestem pewien, że
on jechał przynajmniej o 30 km/ h za szybko. Cały czas
mamy w Polsce akcję, żeby nie jeździć za szybko, a gdy
dochodzi do wypadku, to policji prędkość wcale nie in−
teresuje. Tylko to, kto był na głównej a kto na podpo−
rządkowanej.

Wiceburmistrz Marek Bania świetnie wie, o czym
mówi pan Marcin: – Mieszkam przecież tuż obok, sta−

le tamtędy jeżdżę. I jadąc Pokoju zwalniam, bo wiem,
jaką widoczność mają ci na Paderewskiego. Kiedyś wi−
dząc tam samochód zwolniłem jeszcze bardziej, żeby
go przepuścić. I niemal nie skończyło się tragicznie, bo
kierowca z podporządkowanej ruszył, a zza mnie nag−
le wyskoczył pędzący z dużą prędkością i wyprzedza−
jący mnie na łuku samochód. Tylko refleksowi tego na
Paderewskiego zawdzięczamy, że nie było tam karam−
bolu. 

Mówi Grzegorz Szarowski, instruktor prawa jazdy
z Lędzin: – Niewielu kierowców ma nawyk patrzenia
do lustra. I nie stosuje się ich raczej w miejscach o ta−
kim natężeniu ruchu, jak to. Trochę to dziwne, z jednej
strony sto metrów dalej światła dla pieszych, z drugiej
strony za pół kilometra buduje się rondo, a tu, przy wy−
jeździe z dość dużego osiedla… lustro. Prawdę powie−
dziawszy unikam z kursantami tego skrzyżowania, bo
nawet w dużych miastach trudno o miejsca bardziej nie−
bezpieczne. A ja staram się dość szybko jechać z kur−
santami do dużych miast, do Katowic, Tychów, Mysło−
wic, a nie kręcić się po lędzińskich uliczkach. 

Władze miasta po 6 lipca zaczęły interweniować
w Powiatowym Zarządzie Dróg i na powiatowej ko−
mendzie policji. Efektem jest nieco większe lustro, na
którym lepiej – wyjeżdżając z Paderewskiego – widać
skrzyżowanie. Ale czy to wystarczy?

Wypadki i stłuczki na skrzyżowaniu Pokoju i Paderewskiego

Czy lustro wystarczy? 
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W dniach od 4 do 18 lipca br. w ho−
lu Urzędu Miasta w Lędzinach moż−
na było podziwiać wystawę „Ręko−
dzieło z odzysku”, której wernisaż
odbył się w piątkowe popołudnie
4 lipca. Wystawa ta, to już trzecie
wydarzenie kulturalne z udziałem
Marcina Jałowego w Lędzinach
w tymroku. Wcześniej, 3 marca miał
wernisaż swojej wystawy fotografi−
cznej „Nasycić oczy zieloną Europą”
a 28 marca w Miejskim Ośrodku
Kultury prelekcję pt.”Europa pod
ekologiczną lupą”. Jałowy to lędzi−
nianin a zarazem absolwent Uniwer−
sytetu Jagiellońskiego zajmujący
się dziennikarstwem ekologicznym,
prezenter w TVP Katowice. 

„Rękodzieło z odzysku” to jego
kolejna odsłona ekologii, która −
jak udowodnia – może iść w parze
ze sztuką. Przedmioty zdobione
metodą decoupage,poprzez nakła−
danie odpowiednich warstw farb,
podkładów i lakierów, zdobione są
różnymi motywami.

Na wystawie zaprezentował
trzy swoje kolekcje, które odpo−
wiednio zostały nazwane: Slavica

– inspirowana słowiańskim folklo−
rem, Romantica − charakteryzują−
ca się motywami różanymi i domi−
nacją różowego koloru plus wyko−
rzystanie romantycznych fotografii
retro, oraz Rustica – zainspirowa−
na okresem secesji, z dominacją
zwierzęcych i roślinnych moty−
wów. W wernisażu udział wzięli
znajomi, przyjaciele i rodzina pa−
na Marcina. Nie zabrakło również
osób związanych kiedyś i obecnie
z Gimnazjum nr 2 w Lędzina−
ch.Były Obecni na wernisażu mie−
li okazję osobiście przekonać się,

że w rzeczy odesłane do lamusa
mogą dostać swoje drugie życie
i stać się nowymi przedmiotami
użytkowymi o innym wyglądzie
lub stać się ozdobą niejednego
wnętrza.Uważni obserwatorzy
mogli dostrzec przedmioty znane
z półek sklepów spożywczych czy
monopolowych a osoby, które
przekazały różne meble swoich
babć pod opiekę autora wystawy,
podziwiały ich przeobrażenie się
w dzieło sztuki, tworzonej z mo−
zołem, ale za to z pasją, rękami
Marcina Jałowego. B.Ż.

DECOUPAGE MARCINA JAŁOWEGO

Marcin Jałowy wyjaśnia tajniki swojego warsztatu.

Nie tylko Miejski Ośrodek Kultury
organizuje koncerty na Placu Far−
skim. Rywalizuje z nim w tym za−
kresie Miejska Biblioteka Publi−
czna, która proponuje mieszkańcom
w wakacje – w ramach „Letnich
Koncertów Pod Chmurką” trzy faj−
ne wieczory muzyczne. 

Sierpniowy cykl koncertów roz−
pocznie się 9 sierpnia (sobota),
gdy będziemy mieli okazję posłu−
chać zespołu SHOLEM, wielo−
krotnego uczestnika Festiwalu
Muzyki Żydowskiej na krakow−
skim Kazimierzu. W programie
usłyszymy tradycyjne motywy
folkloru żydowskiego. Koncert za−
czyna się o 18.00.

17 sierpnia (niedziela) wyjątko−
wo o 17.00 zagra dla nas NANA –

zwycięzca debiutów Festiwalu
Piosenki Polskiej Opole 2012.
W programie usłyszymy wiązankę
największych przebojów opol−
skich od lat 60. do współczesno−
ści.

22 sierpnia (piątek) o 18.00 za−
gra pod chmurką SONOS Kwartet,
dobrze już znany wielu Lędzinia−
nom. Trzy instrumenty smyczko−
we i flet wprowadzają nas w świat
muzyki nieco starszej niż NANA,
ale za to w profesjonalnym wyko−
naniu zawodowych muzyków,
którzy zdobywali doświadczenie
w znanej orkiestrze Aukso.

Wstęp na wszystkie imprezy na
Placu Farskim oczywiście wolny.
W razie niepogody koncerty odbę−
dą się w sali audiowizualnej
MOK−u na Placu Farskim. 

Koncerty Biblioteki

W oparciu o potencjał lokalnej hi−
storii, tradycji i kultury, w dniach 28
– 29 czerwca 2014 roku, Dom Kultu−
ry w Kozach zorganizował imprezę
„U żródłą. Legenda dla przyszłości”,
prezentującą pradzieje wsi Kozy.
Osoby mniej zorientowane w historii
naszego miasta może dziwić powyż−
sza informacja i zastanawiać, skąd
i po co ona w lędzińskiej prasie lo−
kalnej.

Otóż, gdyby nie powstała wieś
Kozy, to Hołdunów wyglądałby
zapewne zupełnie inaczej. Gdyż24
maja 1770 roku założyło go 313
mieszkańców przybyłych z Kóz.
Drugi ważny etap rozwoju miej−
scowości to osadzenie tu Szwe−
dów, a trzeci rozwój górnictwa.
Okoliczności powstania Hołduno−
wa (dawniej Anhaltu) zostały opi−
sane w niejednej publikacji doty−
czącej historii Lędzin.

Koziańskiej imprezie towarzy−
szyły turnieje i pojedynki wojów,
koncerty muzyki z epoki średnio−
wiecza, inscenizacje, wystawy,
wykłady oraz atrakcje dla dzieci

i dorosłych. W Parku Dworskim
w sąsiedztwie Pałacu Czeczów
(oddanego po remoncie 12 czer−
wca do użytku), odbyła się insceni−
zacja ukazująca genezę powstania
wsi Kozy. Można było podziwiać,
jak mieszkańcy osady z wojami ra−
dzili sobie z napaścią Tatarów –
oraz samo przybycie na pogorze−
lisko Księcia Oświęcimskiego
Władysława (jako ciekawostkę
warto powiedzieć, że Oświęcim le−
żał wówczas na… Śląsku), który
nazwał miejsce Dwie Kozy. Przez
cały czas imprezie towarzyszyła
prezentacja obozu wojenno – ry−
cerskiego, pokazy rzemiosła arty−
stycznego, turnieje łucznicze oraz
bicie pamiątkowych monet. 

Nad całym przedsięwzięciem
opiekę merytoryczną sprawowała−
Sabina Piskorek – Oczko. Swój
udział w projekcie mieli też pasjo−
naci historii z Towarzystwa Miłoś−
ników Historii i Zabytków Kóz,
którego dziewięciu członków
uczestniczyło 20 marca br. w spot−
kaniu z ks. Adamem Maliną w
siedzibie lędzińskiego MOK – u.

U źródła „Kozian” 

18 lipca, w piątek, na scenie Placu
Farskiego w Lędzinach, w ramach
wakacyjnych imprez plenerowych,
organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury, wystąpił Jarosław
Lysko, muzyk z Imielina wraz ze
swoim bratankiem Krystianem Lys−
ko z Lędzin. Był to kolejny już wy−
stęp Jaro w Lędzinach od czasu jego
pierwszego oficjalnego koncertu
w sali widowiskowej „Piast” w Lę−
dzinach 18 maja ubiegłego roku. Ja−
rosław Lysko to muzyk coraz bar−
dziej rozpoznawalny, ma już na
koncie płytę z 20 utworami „Abe−
cadło życia”. Krystian to dobrze ro−
kujący młody lędziński talent. 

Piątkowy koncert podzielono na
trzy części. W pierwszej Jarosław
Lysko zaprezentował się w reflek−
syjnych balladach, jako wokalista
obdarzony przyjemną dla ucha bar−
wą głosu z subtelnym vibrato. Po
krótkiej przerwie zaprezentował się
już w dynamiczniejszych utworach
z udziałem gitary elektrycznej, któ−
rej sprawnie używał w solówka−
ch.Utwory Jarosława Lysko to prze−
lane na papier nutowy emocje, prze−
życia i wrażenia. Prawie każdy
utwór to opowieść, która ma swoją
prawdziwą historię, jak ta pt. „Księ−

życowa noc”, która powstała na
krótko przed koncertem Dana Beau−
lauriera, wokalisty i gitarzysty z San
Francisco. Dan zagrał 14 marca
wraz z Tadeuszem Stuchlikiem
z Lędzin – zdolnym, z niesamowitą
pasją muzyczną artystą, podczas
pierwszego koncertu zorganizowa−
nego w sali audiowizualnej na Placu
Farskim przez Miejski Ośrodek
Kultury. 

Dyrektorka MOK zachęciła wów−
czas Jarka i Dana do wspólnego
zagrania utworu. Jak się wkrótce
okazało inicjatywa dyrektorki
okazał się strzałem w dziesiątkę. Do
dziś muzyce współpracują ze sobą
i utrzymują przyjacielskie kontakty.
Trzecią część koncertu wypełnił re−
pertuar z elementami bluesa i rocka.
Lyskowie zagrali w duecie, Jaro na
gitarze, a Krystian na keyboardzie. 

Lyskowie na scenie placu farskiego
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TTyyddzziieeńń  ppiieerrwwsszzyy  ––  jjaakk
zzddrroowwoo  pprrzzeeżżyyćć  llaattoo  ii
wwyypprraawwaa  ddoo  aaqquuaappaarrkkuu

Już w pierwszym tygodniu zajęć
letnich na dzieci z naszego miasta
czekało bardzo wiele atrakcji.
Wśród najciekawszych można by−
ło znaleźć zajęcia artystyczne –
stacjonarne, przedstawienie profi−
laktyczne, spotkanie ze Strażaka−
mi, Strażą Miejską, a także można
było zaszaleć w wodnym świecie
Aquadromu w Rudzie Śląskiej. 

Dzieci pierwszego dnia tworzy−
ły dzieła plastyczne, a także ucze−
stniczyły w grach sportowych pod
bacznym okiem opiekunów.
Dzieci zaangażowały się w świat
sztuki, jak również zacięcie rywa−
lizowały w rozgrywkach sporto−
wych. 

Drugi dzień to profilaktyka
przedwakacyjna, która zawierała
przedstawienie edukacyjne – prze−
strzegające przed niebezpieczeń−
stwem czyhającym na dzieci
w okresie wakacji, a także odbyły
się prelekcje dotyczące właściwe−
go zachowania w chwilach zagro−
żenia dla życia dzieci podczas wa−
kacyjnych szaleństw. Prelekcje po−
prowadzili strażacy z OSP Lędzin
i Komendant Straży Miejskiej
w Lędzinach Jan Słoninka.  Trze−
ciego dnia dwa autokary – prawie
100 dzieci – pojechały na wycie−
czkę do Aquadromu do Rudy Śląs−
kiej.  Tam pod bacznym okiem in−
struktorów zażywały kąpieli. 

TTyyddzziieeńń  ddrruuggii  
––  ssppoottkkaanniiaa  
zz ddiinnoozzaauurraammii

Drugi tydzień zajęć obfitował
w twórczość rękodzielniczą, a tak−
że rozwijano zdolności plastyczne
i manualne. Rozgrywek sporto−
wych oczywiście nie zabrakło –
jak na czas wakacyjny przystało.
W sali widowiskowo− kinowej
w ramach Repliki Filmowej zapre−
zentowany został film pt.: „Dziew−
czynka z zapałkami”− był to film
edukacyjny, po którym dzieci
uczestniczyły w aktywnej rozmo−
wie i dyskusji. W tym tygodniu
dzieci miały także możliwość ko−
rzystania z basenu krytego w Fun−
dacji Rozwoju Sportu Kultury Fi−
zycznej i Turystyki w Lędzinach. 

Uwieńczeniem drugiego tygo−
dnia zajęć była wycieczka do Śląs−
kiego Ogrodu Zoologicznego
w Chorzowie. Uczestniczyło
w niej 91 osób. Wycieczka została
podzielona na małe grupy. Każda
grupa pod opieką instruktora indy−
widualnie zwiedzała atrakcje
w ZOO. Dzieci bardzo żywo rea−
gowały podczas spotkania ze zwie−
rzętami i aktywnie uczestniczyły
w opowiadaniach i dyskusjach
prowadzonych przez pracowników

ZOO. Tym samym brały udział
w „żywej” lekcji biologii. Dowie−
działy się również, że jedną z naj−
nowszych inwestycji na terenie
ogrodu jest powstanie Mini−ZOO.
Dziecięcy ogródek umożliwia naj−
młodszym bezpośredni kontakt
z łagodnymi zwierzętami pod na−
dzorem pracowników placówki.
Mini−ZOO cieszyło się ogromną
popularnością wśród zwiedzają−
cych ogród. 

Dzieci zachwyciła również od−
nowiona w tym roku Kotlina Dino−
zaurów – jedyna tego typu ekspo−
zycja wymarłych gadów w Euro−
pie. Wycieczkowicze mieli okazję
zobaczyć dinozaury prawdziwej
wielkości. W drodze powrotnej
dzieci otrzymały poczęstunek. 

TTrrzzeeccii  ttyyddzziieeńń  ––  cczzyyllii  
zzoossttaańń  nnaauukkoowwcceemm  
aallbboo  rraattoowwnniikkiieemm

Trzeci tydzień letnich zajęć
rozpoczął się przedstawieniem
o tematyce profilaktycznej doty−
czącej pierwszej pomocy – opie−
ka przedmedyczna, a także odby−
ła się pogadanka o szkodliwych
używkach. Dzieci brały aktywny
udział w ćwiczeniach na fanto−
mie – udzielając pierwszej pomo−
cy, a także uczyły się szybkiego
reagowania w czasie zagrożenia
życia. Aktywnie ćwiczyli resus−
cytację i właściwe zachowanie,
jak również reagowanie w sytua−
cjach kryzysowych, gdzie może
być zagrożone ludzkie życie. Po
zajęciach odbył się spektakl – te−
atr pantomimy wskazywał zgub−
ny wpływ niedozwolonych uży−
wek na ich życie. Pokazywał
dzieciom czym skutkuje ich za−
żywanie. 

Następnego dnia uczestnicy wa−
kacji wzięli udział w projekcji
filmu pt. „Tim”. Film wyświetlany
był w ramach Repliki Festiwalu
Filmów dla Dzieci, podczas które−
go prezentowane filmy są bardzo
przyjazne, z przekazem wartości
i morału. Festiwalowe filmy pobu−
dzają uczestniczące w projekcji
dzieci do głębokich refleksji i roz−
myślań. Zaraz po filmie odbyła się
aktywna dyskusja, mali widzowie
dzielili się swoimi przeżyciami
i wrażeniami. Wyświetlane seanse
są darmowe, nie tylko dla ucze−
stników programu „Wakacje bez
uzależnień”, ale dla wszystkich
chętnych mieszkańców miasta. 

Główną atrakcją trzeciego tygo−
dnia była wycieczka do Ogrodu
Doświadczeń im. St. Lema w Kra−
kowie. W Ogrodzie przygotowa−
nych było około 60 stanowisk eks−
perymentalnych, gdzie poprzez
bezpośrednie doświadczenie po−
znaje się prawa przyrody, odczu−
wając je własnymi zmysłami.
Ogród doświadczeń to miejsce
gdzie zabawa splata się z nauką,

a fizyka przestaje być trudnym
przedmiotem ze szkolnych podrę−
czników. W Ogrodzie każdy może
odkryć, że jest cząstką natury
i podlega jej prawom. Harmonia
ruchu wahadła, piękno barw, wib−
racja dźwięków poprzez bezpośre−
dnie doświadczanie skłaniają do
pobudzania wyobraźni i samo−
dzielnego odkrywania świata.
Z wycieczki skorzystało 85 ucze−
stników. W drodze powrotnej
dzieci otrzymały poczęstunek.

CCzzwwaarrttyy  ttyyddzziieeńń  
aarrttyyssttyycczznnoo−−ffiillmmoowwyy

Czwarty tydzień obfitował w za−
jęcia artystyczne, film, przedsta−
wienie teatralne. Dzieci uczestni−
czyły w tworzeniu prac wielkopo−
wierzchniowych o tematyce waka−
cyjnej. Podczas spaceru na „Za−
lew” malowały kredą na asfalcie
pocztówki z wakacji pod bacznym
okiem instruktorów. Po artysty−
cznych i sportowych zabawach
dzieci uczestniczyły w zajęciach
na basenie. Drugiego dnia w ra−
mach Repliki Festiwalu Filmów
dla Dzieci mogły obejrzeć film
„Tajemniczy chłopiec”. Dzieci
bardzo długo dyskutowały i oma−
wiały film. Okazał się on bardzo
wartościowym dla dzieci star−
szych. We czwartek czekało
przedstawienie „Brzydkie kacząt−
ko”, bardzo barwne i kolorowe
oprawione przepiękną muzyką na
bardzo wysokim poziomie artysty−
cznym. 

Serdecznie zapraszamy dzieci
wypoczywające w mieście do ak−
tywnego udziału w zajęciach.
Zapisy w siedzibie głównej Miej−
skiego Ośrodka Kultury w Lę−
dzinach ul. Hołdunowska 39, tel.
323267833, jeżeli tylko są wolne
miejsca. 

„Wakacje bez uzależnień”
z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Pierwszy miesiąc za nami! Miejski Ośrodek Kultury, jak co roku organizuje w ramach programu „Wakacje bez
uzależnień” letni czas wolny dla dzieci pozostających w domach. Zajęcia prowadzone są w Gimnazjum nr 2, Placu
Farskim, a także w Goławcu – choć dzieci z tej dzielnicy mogą korzystać z wycieczek ze względu na remont szkoły.
W zajęciach letnich może brać udział każde dziecko z naszego miasta w wieku od 6 do 14 roku życia. Miejski Ośro−
dek Kultury przygotował bardzo wiele atrakcji wśród nich zajęcia artystyczne, wyjścia na basen, wyjścia na spek−
takle teatralne, seanse filmowe, wycieczki. Wszystkie atrakcje są ufundowane przez Urząd Miasta Lędziny. Dzieci
nieodpłatnie mogą uczestniczyć we wszystkich atrakcjach, a nawet podczas wycieczek otrzymują poczęstunek. 
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedno−
lity Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr
207, poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Po−
wiat Bieruńsko−Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny,
arkusz mapy 3 przy ul. Ratusz, oznaczonej jako działka numer 997/1 o powierzchni 0,0990 ha, za−
pisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2331, symbol użytku RV (grunty orne).

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej
Nr KA1T/00051061/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ty−
chach, ul. Budowlanych 33. Działy I−SP, III i IV są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest
przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich. Nieruchomość położona jest w północno−
zachodniej części Miasta Lędziny, w strefie zaliczanej do peryferyjnej. Działka o kształcie zbliżonym do
prostokąta, od wschodu i zachodu przylega do działek wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową, od po−
łudnia do gruntów użytkowanych rolniczo, od północy do działki wydzielonej na poszerzenie ul. Ratusz.
W sąsiedztwie i otoczeniu działki znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi
o starszej i nowszej architekturze, pochodzącymi z różnych okresów budowy oraz grunty rolne. Ulica Ra−
tusz posiada nawierzchnię asfaltową i jest oświetlona. Działka jest niezagospodarowana i nieuzbrojona, po−
siada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego przebiegającego w ulicy Ratusz. Odległość od
obiektów handlowych zlokalizowanych przy ul. Hołdunowskiej wynosi około 2 km. Nieruchomość nie jest
objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą
Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowa działka zlokalizowana jest na obsza−
rze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe.

Realizacja inwestycji – na przedmiotowej działce – wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabu−
dowy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 66 500,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) 

Wadium ustalone zostało na kwotę 6 650,00 zł
(słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 
w dniu 9 września 2014 r. o godz. 11.00 

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
3 września 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435
0004 0000 0000 6233 0008 (konto depozytowe).
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lę−
dziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem ne−
gatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu
umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy

przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzę−
du Miasta Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest
do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji,
uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwe−
lacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących ma−
pach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z te−
go tytułu żadnej odpowiedzialności.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru
gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu na−
bywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomię−
dzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości. 
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów gra−
nicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby−
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z później−
szymi zmianami).
Udział w przetargu oznacza akceptację:

– stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia;
– warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby−
cie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej
następujących dokumentów:

w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalno−
ścią gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości pra−
wnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetar−
gu) wypis z właściwego rejestru;
oryginał – lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każ−
dym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełno−
mocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – za wyjątkiem zwolnień wymienionych
w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – podlega opłacie skarbowej
w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na ra−
chunek bankowy tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 (konto do−
chodowe).

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

Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieru−
chomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro,
pok. 203−205, 32/ 216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu). 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetar−
gu. 

Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywiesze−
nie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.le−
dziny.pl. 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem prze−
targu, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nie−
ruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do: 

uczniów z klas II, III, VI szkoły podstawowej, 
uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogól−

nokształcącego, technikum, 

uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością ruchową,

w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stop−

niu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypad−

ku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej 

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.

3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym

2014/ 2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów i szkół ponadgimnaz−

jalnych. 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podrę−

czników będzie przysługiwać:

uczniom objętych programem – pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na oso−

bę w rodzinie nie przekracza 539 zł. netto, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. 

5 procent uczniów z klas objętych programem – pochodzącym z rodzin niespełniających kry−
terium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej. 

Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do któ−

rej uczęszcza uczeń uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne. 

niezależnie od dochodu uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepeł−

nosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z upośle−

dzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawno−

ściami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność

wymieniona wyżej. 

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.

3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym

2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjal−

nych. 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do któ−
rej uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek może złożyć rodzic ucznia,

prawny opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za

zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

TTeerrmmiinn  zzłłoożżeenniiaa  wwnniioosskkuu  uuppłłyywwaa  55 wwrrzzeeśśnniiaa  22001144rr..
Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można otrzymać?

kl. II, III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł

kl. VI szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł

kl. III zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł

kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.

w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wyso−

kość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum. 

Podstawa prawna:

1. Projekt uchwały Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014r. w sprawie Rządowego programu po−

mocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomo−

cy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydakty−

cznych.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/ 2015
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518)
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko−
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko−Lędziński,
jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczo−
nej jako działka numer 3349/291 o powierzchni 0,1091 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.676, sym−
bol klasoużytku PsVI (pastwiska trwałe).
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej
przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpisane są uprawnienia wyni−
kające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Działy III i IV księgi wieczy−
stej są wolne od wpisów. Zapisy działu I−SP w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy przedmioto−
wej nieruchomości. Zbywana nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość położona jest w północno−wschodniej części Miasta Lędziny, w strefie zaliczanej do granicy śródmieścia. Działka po−
siada kształt prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego przebiega−
jącego w ul. Grunwaldzkiej. Na terenie działki przy jej wschodniej granicy znajdują się pojedyncze drzewa liściaste – samosiejki. Od−
ległość od centrum administracyjno−handlowo−usługowego wynosi około 2 km. 
Od zachodu działka przylega do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od południa do drogi publicznej klasy dojazdowej, z pozostałych
stron do gruntów niezabudowanych nieurządzonych, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową. W sąsie−
dztwie działki – po stronie zachodniej i południowej znajdują się tereny zabudowane domkami fińskimi, tereny zabudowane nowymi
budynkami jednorodzinnymi z nowoczesną architekturą oraz boisko i plac zabaw dla dzieci. Przez południowo−wschodni narożnik
działki przebiega nieczynny kabel energetyczny eWA, dawniej eksploatowany przez KWK „Ziemowit”, od 2003 r. wyłączony z eks−
ploatacji, jednak nie usunięty z ziemi. Nieruchomość częściowo położona jest w strefie tzw. uskoku piastowskiego.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Mia−
sta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27.09.2007 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3MN2 –
tereny zabudowy mieszkaniowej.
Na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone: I przetarg w dniu 24 marca 2014 r.,
II przetarg w dniu 24 czerwca 2014 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł 
(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) 

Wadium ustalone zostało na kwotę 4 250,00 zł
(słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 
w dniu 9 września 2014 r. o godz. 12.00 

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

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

– stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia;
– warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108
z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument
tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających reje−
stracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;
oryginał – lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełno−
mocnictwa – za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – pod−
lega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na ra−
chunek bankowy tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 (konto dochodowe).

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Prze−
strzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/ 216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136,
128 w godzinach pracy tut. Urzędu). 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, opub−
likowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie o zasięgu
obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w ty−
godniu.

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

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko−Lędziński,
jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5, przy ul. Wiosennej, oznaczonej jako
działki numer 2503/63 i 2498/66 o łącznej powierzchni 0,0803 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1575,
symbol klasoużytku RV (grunty orne).
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej
przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I−SP wpisane jest uprawnienie wy−
nikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej i nie dotyczy zbywanej nieruchomości. W dziale III wpisane jest
ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością i nie dotyczy zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest
wolny od wpisów. Zapisy działu I−SP oraz III w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy w/w nieru−
chomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży – składająca się z działek numer 2503/63 i 2498/66 – położona jest w południowo−zacho−
dniej części Miasta Lędziny, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w sąsiedztwie terenów niezabudowanych.
Ulica Wiosenna, która obecnie posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną drobnym kruszywem, od wschodu łączy się z ulicą Pa−
derewskiego, od zachodu z ulicą Lędzińską. Działka posiada kształt prostokąta, jest płaska, porośnięta trawą, a od strony południo−
wej krzakami, pojedynczymi samosiejkami. Działka jest niezagospodarowana. W granicy działki nr 2503/63 od strony północno−za−
chodniej znajduje się rozdzielnia energetyczna dla zasilania w energię elektryczną. Pozostałe uzbrojenie ogólnomiejskie znajduje się
w bliskim sąsiedztwie nieruchomości. Od zachodu i południa działka przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami mie−
szkalnymi jednorodzinnymi, od północy do pasa drogowego ul. Wiosennej, od wschodu graniczy z nieruchomością niezabudowaną. 
W/w nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunko−
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr
CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę ozna−
czonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe. Realizacja inwestycji – na przedmiotowej nieruchomości – wymaga uzyskania Decyzji
ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8 lipca 2014 r. Przetarg za−
kończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 93 000,00 złotych 
(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 300,00 złotych 
(słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości 
odbędzie się w dniu 9 września 2014 r. o godz. 13.00 

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

Ogólne warunki w/w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do dnia 3 września 2014 r. na rachu−
nek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 (konto depozytowe).
Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho−
mości. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawar−
cia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 mar−
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny. 
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego
i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a ko−
lidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków pro−
wadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec
Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.
Nabywca – we własny zakresie i na własny koszt – zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowie−
nie granic nabytej nieruchomości. 
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).
Udział w przetargu oznacza akceptację:

– stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;
– warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108
z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: doku−
ment tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających reje−
stracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;
oryginał – lub potwierdzony notarialnie odpis – pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełno−
mocnictwa – za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – pod−
lega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na ra−
chunek bankowy tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 (konto dochodowe).

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Prze−
strzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43−143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203−205, 32/ 216−65−11 do −13 wew. 135, 120, 136,
128 w godzinach pracy tut. Urzędu). 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, opub−
likowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny – do dnia przetargu. 
Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie o zasięgu
obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w ty−
godniu.
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Zawodnicy Skat Klubu OSP Lę−
dziny nadal dobrze spisują się
w różnego rodzaju turniejach ot−
wartych, w tym najwyższej rangi.
21 czerwca Krzysztof Kołodziej−
czyk (będący także prezesem
Okręgu PZSkat. w Tychach) zajął
12 lokatę wśród 320 startujących
ogółem w V turnieju z cyklu
Grand Prix Polski, który rozegrano
w Lipuszu (okręg pomorsko−ka−
szubski), natomiast następnego
dnia jego młodszy brat Adam (by−
ły indywidualny mistrz świata)
wywalczył IV miejsce w VI turnie−
ju z tego cyklu w kategorii open,
który odbył się w Złotowie. 

W klasyfikacji generalnej po
sześciu tych turniejach (do roze−
grania zostały jeszcze trzy) Adam
Kołodziejczyk zajmuje czwartą lo−
katę w kategorii open (na 753 osób

sklasyfikowanych ogółem), a Li−
dia Segeth trzecią w kategorii ko−
biet (sklasyfikowano 21 zawodni−
czek). 

Tradycyjny „świński turniej”,
zorganizowany 15 czerwca przez
Skat Klub OSP Lędziny, w którym
rywalizowało 40 osób, wygrał Eu−
geniusz Wróbel z klubu Gwarek
Bolina KWK Wieczorek, a najle−
piej z naszych skaciorzy wypadł
Henryk Krzymiński, który wywal−
czył czwarte miejsce. Do podziału
wśród najlepszych były dwie świ−
nie.

Dodajmy, że w rozegranych
7 lipca indywidualnych mistrzo−
stwach Śląska w kategorii open
najwyższą lokatę spośród zawo−
dniczek i zawodników SK OSP
Lędziny, bo dwunastą, wywalczyła
Lidia Segeth. ml

Sukcesy naszych skaciorzy

13 lipca tyskie Miejskie Cen−
trum Kultury w ramach cyklu im−
prez „Bacz na niedziele”, zorgani−
zowało na Placu Baczyńskiego
w ty mieście Otwarty Turniej Sza−
chowy, w którym wzięli udział za−
wodnicy KSz. Górnik Lędziny.W
grze szybkiej rozegranej wśród
czterdziestu zawodników oprócz
lędzińskich szachistów zagrali za−
wodnicy Katowic, Chorzowa, Ru−
dy Śląskiej, Mikołowa, Łazisk
oraz z Pszczyny. Wśród takich ry−
wali, lędzinianom udało się zdobyć
wysokie lokaty – Dawid Gondzik
zajął 3 miejsce, natomiast Tomasz
Kołakowski 13. 

Pomysł od tyszan podpatrzyli
natychmiast lędzińscy szachiści.
Niespełna dwa tygodnie później,
25 lipca, do podobnej imprezy do−
szło w naszym mieście. Z inicjaty−
wy instruktorów Młodzieżowego
Koła Szachowego przy Miejskim
Ośrodku Kultury i pasjonatów kró−
lewskiej gry – Józefa Kalety oraz
Janusza Gondzika – w piątkowe
późne popołudnie, spotkali się na
Placu Farskim zawodnicy Klubu
Szachowego Górnik Lędziny
z mieszkańcami Lędzin oraz okoli−

cznych miejscowości – też miłoś−
nikami szachów. 

Pierwszym punktem programu
tej imprezy otwartej była symulta−
na Dawida Gondzika, czołowego
zawodnika tegoż klubu i kandydata
na mistrza krajowego, z 10 ochot−
nikami, z którymi grał równocześ−
nie. Przy piątej szachownicy za−
siadł również burmistrz Wiesław
Stambrowski. Nikomu z rywali
Dawida nie udało się z nim wygrać,
dziewięciu przegrało, ale młody
hołdunowianin Grzegorz Niesyto
odniósł duży sukces, bo zremiso−
wał swoją partię. No, ale trenuje on
szachy od lat, w tym pod okiem
wspomnianych instruktorów.

W dalszej części imprezy toczy−
ły się już indywidualne mecze
ochotników z burmistrzem, z pre−
zesem klubu Bogusławem Dzier−
żakiem i Józefem Kaletą, ale także
pomiędzy sobą. Umilał im tę grę
swoją muzyką i śpiewem znanych
przebojów radny miejski Józef
Sklorz.

Dobrze, że nasi szachiści posta−
nowili wyjść do ludzi, w plener.
Czekamy na kolejną podobną ini−
cjatywę plenerową. ml

Szachowe niedziele plenerowe

Powiatowy Zarząd Ligi Obrony
Kraju nie zwalnia tempa i organizu−
je wszystkie zaplanowane przez sie−
bie imprezy sportowe niezależnie od
pogody. Wiosną były to XVII powia−
towe zawody modeli balonów na
ogrzane powietrze, które odbyły się−
na Klemensowej Górce. W niedziel−
ne popołudnie, 24 maja, rywalizo−
wało tu 36 młodych modelarzy z na−
szego powiatu i z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Lędzinach, ale także
gościnnie dzieci z lędzińskich przed−
szkoli w dwuosobowych drużynach.
Zawody lotów balonów standardo−
wych (typowych) w kategorii szkół
podstawowych zdominowali całko−
wicie reprezentanci SP 3 w Lędzi−
nach Hołdunowie. 

Zwyciężyli Sandra Szmist z Wi−
toldem Milińskim, przed Weroni−
ką i Dominiką Żurkównymi oraz
Kamilą Borkowską i Magdą Tam.
W kategorii gimnazjów z naszych
drużyn najlepszym okazał się duet
Marek Hajduk i Jacek Barucha
z WTZ, wyprzedzony tylko przez

Daniela Jędrzejczaka i Krzysztofa
Wuwera z G Bojszowy oraz Wero−
nikę Komanderę i Dawida Tomalę
z G Imielin. Loty balonów niety−
powych wygrali Weronika Ko−
mandera i Migel Rozemberg (G
Imielin). Wicestarosta Henryk
Barcik puchar dla najlepszej szko−
ły podstawowej wręczył instruk−
torce z hołdunowskiej SP 3, Sylwii
Komanderze, a dla najlepszego
gimnazjum bojszowskiemu in−
struktorowi Edmundowi Chrobo−
kowi.

W sobotę, 21 czerwca, na tere−
nie lotniska modelarskiego LOK
przy ul. Oficerskiej w Lędzinach,
odbyły się XVI powiatowe zawo−
dy modeli szybowców. Ponownie
całe wirtualne podium zajęli repre−
zentanci hołdunowskiej SP 3, tym
razem w kategorii rzutków modeli
najprostszych. Znów wygrała San−
dra Szmist przed Jakubem Jaromi−
nem i Jakubem Komanderą. San−
dra na „podium” stanęła też w ka−
tegorii lotów modeli szybowców
F1−A1/ 2, wyprzedzona tylko

przez Bartka Szczygła i Janka
Szczygła (obaj SP Imielin). Tę sa−
mą kategorię lotów modeli szy−
bowców wśród gimnazjalistów
wygrała Weronika Komandera
przed Dawidem Tomalą (oboje G
Imielin) i Danielem Jędrzejcza−
kiem (G Bojszowy). Najlepszymi
w kategorii F1−A1 (modeli więk−
szych) okazali się wspomniani po−
wyżej: D. Jędrzejczak, W. Koman−
dera i S. Szmist. Ponadto D. Jęd−
rzejczak wygrał klasę otwartą dla
modeli RC, czyli z napędem zdal−
nie kierowanymi, wyprzedzając
Janusza Musika (Modelarnia Po−
wiatowa w Lędzinach) i E. Chro−
boka (Modelarnia w Bojszowach). 

Ponownie puchar dla najlepszej
szkoły podstawowej wicestarosta
Henryk Barcik wręczył na ręce in−
struktorki hołdunowskiej SP 3,
Sylwii Komandery. Gimnazjum
imielińskie okazało się najlepsze
w tej kategorii szkolnej. Ponadto
uroczyście pożegnano najbardziej
utytułowanego zawodnika w histo−
rii powiatowych zawodów mode−

larskich, czyli Daniela Jędrzejcza−
ka, który nie będzie już mógł
w nich startować, gdyż właśnie
ukończył bojszowskie gimnazjum.
Podziękowano też serdecznie jego
promotorowi i instruktorowi Ed−
mundowi Chrobokowi.

Dodajmy, że puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe w ramach oby−
dwu zawodów ufundowało staro−
stwo powiatowe. Wicestarosta
Henryk Barcik wręczał je w towa−
rzystwie prezesa ZP LOK, Franci−

szka Musioła oraz sędziego Jerze−
go Uzdrzychowskiego. Komisjom
sędziowskim przewodniczył Ma−
rek Lizak. 

Mirosław Leszczyk

Od redakcji: 
Poniższy tekst z przyczyn techni−

cznych nie ukazały się w poprze−
dnim numerze BIL−a. Ponieważ je−
dnak nasz miesięcznik od lat se−
kunduje modelarzom, nie mogło
zabraknąć relacji z tej imprezy.
Więc lepiej późno, niż wcale.

Balony i szybowce nad Lędzinami

Podobnie jak w minionych latach
również podczas tegorocznej, dzie−
wiątej już edycji Integracyjnego Bi−
waku Żeglarskiego dla osób niepeł−
nosprawnych i ich opiekunów z na−
szego powiatu, zorganizowanego
w dniach 24−26 czerwca na gościn−
nym terenie Yacht Clubu OPTY
w Chełmie Śląskim, nie brakowało
licznych i znaczących akcentów lę−
dzińskich. 

Wśród dziewięciu głównych
podmiotów organizujących biwak
pod hasłem „Australia i Oceania”
z cyklu „Wielcy odkrywcy – wiel−
kie odkrycia” aż cztery reprezento−
wały Lędziny: Powiatowy Zespół
Szkół, Lędzińskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin, Ośrodek Błogosławiona
Karolina i Gimnazjum nr 1 im. J.
Korczaka. Pozostałe to wspomnia−
ny Yacht Club, trzy inne stowarzy−
szenia osób niepełnosprawnych
w naszym powiecie (bieruńsko−
bojszowskie, chełmskie i imieliń−
skie) oraz Zarząd Powiatowy
LOK, któremu prezesuje zresztą
lędzinianin Franciszek Musioł. 

Jak co roku przygotowaniami
i przebiegiem zajęć na wodzie,
czyli na Zbiorniku Imielińskim
oraz ceremonią chrztu żeglarskie−
go kierowała Helena Palka, emery−
towana już nauczycielka PZS Lę−
dziny, a zajęć na lądzie aktualna
nauczycielka tej szkoły Danuta
Płucieńczak. Dowodziły one co−
dziennie grupą aż 20 wolontariu−
szy, uczniów lędzińskiego PZS−u,
a pierwszego dnia także grupą wo−
lontariuszy z lędzińskiego G 1. 

Od pierwszego biwaku do naj−
bardziej zaangażowanych osób na−
leżą nauczyciel PZS−u Włodzi−
mierz Ferdek i absolwent tej pla−
cówki Tomasz Michalski, który od
sześciu lat bierze urlop, by móc
pełnić funkcje sternika podczas
pływania żaglówką po akwenie,
a także członkowie LSNRONiIR,
Ryszard Malina i Edward Szweda,
którzy codziennie smażyli kiełbas−
ki na różnie dla około 300 ucze−
stników biwaku żeglarskiego.

Odnotujmy jeszcze zwycięstwo
w regatach załogi LSNRONiIR,
tytuły królowej i króla „Balu wy−
spiarzy” dla reprezentantów lę−
dzińskiego OBK, Mirelli Musioł
i Bogusława Romańskiego, chrzest
żeglarski lędzinianina Stanisława
Ziemczyka oraz przedstawienie
w wykonaniu podopiecznych
OBK pt. „Australijskie podróże
Kościuszki” i quiz „Szlakiem Au−
stralii i Oceanii” zorganizowany
przez ten ośrodek. Wypada dodać,
że w gronie podmiotów wspoma−
gających i sponsorujących imprezę
znalazły się między innymi ró−

wnież lędzińskie instytucje czy
osoby: Urząd Miasta, Miejski
Ośrodek Kultury, Lędzińska Fede−
racja Przedsiębiorczych, Gimnaz−
jum nr 2, Piekarnia Andrzej Wanot
i Piekarnia Krzysztof Segeth.

Trudno byłoby znaleźć drugą
imprezę środowiskową, w którą
czynnie oraz finansowo włączyłaby
się tak duża liczba lędzińskich urzę−
dów, instytucji, przedsiębiorców
i stowarzyszeń. Satysfakcja tym
większa, iż cele biwaku żeglarskie−
go dla osób niepełnosprawnych są
jak najbardziej szlachetne.

Mirosław Leszczyk

Biwak żeglarski dla osób niepełnosprawnych

Odkrywcy Australii i Oceanii

Żeglarski chrzest Stanisława Ziemczyka.

Na żaglach fajnie, ale wspólna zabawa jednak na lądzie
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WAŻNE TELEFONY (32…)

BEZPIECZEŃSTWO Komenda Powiatowa Policji 323–32–00

tel. dyżurnego 323–32–55 Straż Miejska 216–65–11

wew. 32, 600−279−573 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 Apteka pod Szybem 326–41–34 wew. 43,

606–307–900 Marta 216–60–31 Melisa 216–60–64

Centrum 216–78–33 „10” 216–78–37 Magnolia

326–71–81 Evita 218 11 17

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 Wodne 227–40–31 do 31 lub

994 Pogotowie Kanalizacyjne PGK Partner dla Lędzin

696–073–508 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 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 326–27–00,

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

Chociaż prezesem MKS−u jest ktoś
inny, to najwięcej za jego sprawami
chodzi pan. Ale też trudno się dziwić,
zrezygnował pan z tej funkcji po zosta−
niu radnym. Bo ustawa nie zezwala,
żeby radny kierował jednostką, która
uzyskuje dotacje od miasta. Nie mógł
być pan więc w zarządzie klubu
a z drugiej strony wiadomo było, że
nikt nim nie pokieruje lepiej niż pan.
I wtedy wymyślono zarząd bez Edwar−
da Urbańczyka, jego samego czyniąc
prezesem honorowym. Teoretycznie
bez władzy, ale praktycznie pana głos
bardzo często w klubie decyduje,
prawda?

– Jeśli powiem „tak” – będzie to od−

powiedź prawdziwa. Ale jeśli powiem

„nie” też będzie prawdziwa. Nie mam

w klubie żadnej władzy, tę sprawuje za−

rząd w składzie Żmijewski, Ficek, Pie−

chutta, Bromboszcz i Kostyra. Ale oni

wiedzą, że ja się na piłce naprawdę

znam, więc moje rady biorą bardzo po−

ważnie pod uwagę. A z drugiej strony

kto ma do urzędu chodzić za klubowy−

mi sprawami, jeśli nie radny, dla które−

go ten klub jest równie ważny, jak rodzi−

na. A może nawet ważniejszy, bo we−

dług mojej żony z powodu klubu wpro−

wadziliśmy się do domu rok później, niż

planowaliśmy.

Podał pan pięcioosobowy skład za−
rządu klubu. Tymczasem odnosi się
wrażenie, że tak naprawdę za sprawa−
mi klubu biegają tylko honorowy pre−
zes Edward Urbańczyk i prezes Robert
Żmijewski…

– Bo to prawda. To całe szczęście,

że musiałem zrezygnować z prezesowa−

nia klubu bo wtedy wybrano na tę fun−

kcję Roberta. Teraz tak naprawdę cała

klubowa robota spada na nas dwóch.

Owszem, Ficek jeśli akurat jest w Pol−

sce, pozałatwia jakieś sprawy w urzę−

dzie skarbowym czy ZUS−ie. Owszem,

Andrzej Kostyra będąc zarazem preze−

sem Fundacji Rozwoju Sportu organizu−

je nam na atrakcyjnych warunkach sau−

nę, basen, halę sportową a Ryszard

Piechutta, który był trenerem w Bun−

deslidze wskazuje, jak się to robi tam,

gdzie sport wyczynowy jest na najwyż−

szym poziomie. Marek Bromboszcz

wciąż obiecuje znalezienie sponsora.

To wszystko prawda, ale też prawdą

jest, że cała organizacyjna praca w klu−

bie spada na barki moje i Roberta. On

zajmuje się poukładaniem drużyn mło−

dzieżowych, ja – pierwszej drużyny. Nie

decyduję, bo nie jestem członkiem za−

rządu. Ale w imieniu klubu negocjuję

z zawodnikami przejście do nas czy po−

zostanie u nas, rozmawiam z trenera−

mi, a w razie wakatu na tej funkcji szu−

kam dobrego trenera. Idzie mi to chyba

nieźle, jeśli do awansu brakło nam

ciut. Ale też nie martwię się o zaplecze,

bo Robert Żmijewski zorganizował klub

z prawdziwego zdarzenia. 

To znaczy?
– Są kluby meteory, które nagle roz−

błyskają i szybko znikają oraz kluby na

solidnych podstawach. Te drugie szko−

lą dobrych wychowanków. U nas od

czasów upadku Sekuły, prawie dwa−

dzieścia lat temu, wszyscy mówili że

klub powinien grać wychowankami, ale

było ich coraz mniej, w miarę jak od−

chodzili chłopcy z roczników 60: bracia

Wowro, Szabrański, Figiel, Rozmysłow−

ski i inni. Teraz mamy drużyny we wszy−

stkich grupach wiekowych, od najmłod−

szych poczynając. I w każdej z nich je−

steśmy albo najlepsi na szczeblu podo−

kręgu Tychy albo w ścisłej czołówce.

Juniorzy mierzą nawet wyżej niż
podokręg.

– Owszem, wygrali go pewnie, dlate−

go mają prawo grać na szczeblu ligi ju−

niorów śląskiego ZPN. I zdecydowaliś−

my się tam zgłosić, spróbować swoich

sił. Chociaż czekam na sezon z nadzie−

jami, ale i obawami. Tam już nie bę−

dziemy grali z wychowankami Wyr czy

Bierunia, tylko z juniorami Ruchu Cho−

rzów, Górnika Zabrze, Gwarka Zabrze,

Zagłębia Sosnowiec, Piasta Gliwice.

Czyli tymi, którzy najlepiej w naszym

województwie szkolą młodzież. Kilka

lat temu sezon w tej lidze zagrali junio−

rzy z Bojszów i nie zdobyli nawet pun−

ktu, a dorobek bramkowy był 12 zdoby−

tych do 105 straconych. Jestem jednak

przekonany, że poradzimy sobie lepiej,

niż Bojszowy. I że lędzińscy chłopcy

ograni w tym towarzystwie będą dużym

wzmocnieniem dla naszej drużyny

w okręgówce czy nawet IV lidze. Bo

z tej ligi juniorów zawodnicy idą do ek−

straklasy i I czy II ligi. Jeśli damy radę

tam zaistnieć, to będzie też solidny im−

puls dla chłopców z młodszych grup.

Bo „wielka piłka” będzie bliżej. 

Impulsem takim byłby przede wszy−
stkim awans seniorów do IV ligi. Było
blisko ale się nie udało…

– To prawda, byliśmy blisko awansu,

tak blisko. Przegraliśmy ten awans

z Bełkiem. Ale też trzeba mieć pecha,

żeby przymierzając się do awansu trafić

w okręgówce akurat do grupy z nimi!

Mówi pan, jakby to była Barcelona
a nie jakiś Bełk.

– Ale my też nie jesteśmy Liverpool,

tylko Lędziny. Klub z niedużego miaste−

czka, z niewielkim budżetem. W Imieli−

nie czy Chełmie przeznacza się na klub

sportowy więcej, niż u nas. A ten Bełk

jest dziś sponsorowany przez tę samą

firmę, która była głównym sponsorem

Odry Wodzisław w ekstraklasie. Budżet

mają znacznie wyższy niż my, więc

u nas grają amatorzy, a tam zawodow−

cy. Przegraliśmy tę rywalizację 6 pun−

ktami, ale gdyby nie kilka potknięć, to

mogliśmy wygrać nawet z nimi.

Bo przecież przymierzaliście się rok
temu do awansu!

– To prawda. Bywały czasy, kiedy

klub lędziński był bogatszy niż dziś. Ale

będąc jego wiceprezesem od lat 90.

mogę z całą odpowiedzialnością powie−

dzieć, że nigdy nie był tak dobrze pouk−

ładany, jak dziś. Nie oferujemy zawo−

dnikom wielkich pieniędzy, ale są to

pieniądze pewne. Mają odnowę biologi−

czną i treningi zorganizowane jak w klu−

bach o dwie ligi wyżej. Zimą wszystkie

treningi i sparingi mieli albo na hali al−

bo na sztucznej trawie. To nie jest

standard okręgówki. Dlatego chłopcy

chcą u nas grać. Mieliśmy dobry ze−

spół, dobrego trenera i wierzyliśmy

w awans. No ale trafił się Bełk…

Teraz Bełku nie będzie, ale trener
Idczak odszedł, a z nim kilku zawodni−
ków. Przymierzany do funkcji trenera
Mirek Wowro nie zdecydował się.
Więc szanse na awans są?

– Oczywiście! Zawodnicy odeszli, ale

na ich miejsce przychodzą chyba nie

gorsi. Wraca Łukasz Gardawski, a każ−

dy lędziński kibic wie, że gdy „Żółwik”

prowadzi sportowy tryb życia, to niewie−

lu piłkarzy na tym szczeblu rozgrywek

mu dorównuje. Teraz trenuje bardzo

ciężko. Wraca też Zbyszek Janik. Mamy

kilka ciekawych transferów. Nowy tre−

ner świetnie zna nasz klub, bo się z nie−

go wywodzi. Organizacyjnie jesteśmy

poukładani nie gorzej, niż w zeszłym se−

zonie. Tuż przed rozpoczęciem sezonu,

w ostatnim sparingu, pokonaliśmy Sar−

mację Będzin. A to drużyna z czołówki

IV ligi, więc o szczebel wyżej. Jeśli wte−

dy liczyliśmy na awans, to czemu mieli−

byśmy teraz nie chcieć awansować?

Tak więc zapraszam na zaczynający się

9 sierpnia sezon. Zaczniemy go moc−

nym uderzeniem, bo derbowym spotka−

niem u siebie, z Unią Bieruń Stary.

Jeśli klub będzie wygrywał, to panu
będzie też łatwiej ponownie zostać
w listopadzie radnym.

– Mnie wybierają mieszkańcy Smar−

dzowic, będą mnie rozliczać z tego, jak

reprezentowałem ich a nie jak działa−

łem w klubie. Ale jeśli drużyna będzie

wygrywać, to ja będę w dobrym humo−

rze, niezależnie od wyniku wyborów.

Dziękuję za rozmowę.

Tak blisko awansu
Rozmowa z Edwardem Urbańczykiem, 

radnym i honorowym prezesem MKS−u Lędziny
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Aniela Lysko (z domu Biolik) była
kolejną lędzinianką, którą bur−
mistrz Wiesław Stambrowski i Re−
nata Ścierska, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, odwiedzili w tym
roku z okazji 90. rocznicy urodzin.
We wtorkowe przedpołudnie, 20
maja, złożyli jej serdeczne gratula−
cje i życzenia, wręczyli też zwyczajo−
we prezenty. Jubilatce towarzyszyli
członkowie najbliższej rodziny. 

Już na samym początku wizyty
goście zainteresowali się kroniką
rodziny Biolików, opracowaną
specjalnie na 90−lecie urodzin pani
Anieli przez jej bratanicę Małgo−
rzatę z dużą pomocą Jubilatki, się−
gającą do I połowy XVIII wieku. –
Ze zrozumiałych względów prze−
jrzeliśmy ją tylko pobieżnie, tym
niemniej zdążyliśmy zobaczyć
bardzo wiele interesujących sta−
rych fotografii oraz ciekawe opra−
cowania genealogiczne – mówi
kierownik R. Ścierska.

W trakcie długiej rozmowy p.
Aniela opowiedziała historię swo−
jego życia. Urodziła się 17 maja
1924 roku w Lędzinach. Jest córką
lędzinianki Jadwigi (z domu Fi−
cek) i cielmiczanina Pawła Bioli−
ka. Nadal mieszka w domu wybu−
dowanym w 1897 roku wraz z bu−
dynkami gospodarczymi przez An−
toniego Ficka, ojca jej mamy. 

– Pochodzę z rodziny rolniczej
z dziada pradziada i niemalże całe
swoje życie pracowałam w gospo−
darstwie rolnym – opowiada. –Nie−
żyjący już mój mąż Franciszek Lys−
ko (urodzony w Biasowicach) ró−
wnież pochodził z rodziny rolni−
czej. Poznaliśmy się za pośredni−
ctwem mojej kuzynki w Wielka−
noc. Zolyty trwały pół roku,
a 7 września 1948 roku wzięliśmy
ślub cywilny w lędzińskim urzędzie
gminnym, a następnego dnia ślub
w kościele pw. św. Anny w Lędzi−
nach. Zamieszkaliśmy u moich ro−
dziców i pomagaliśmy im w prowa−
dzeniu gospodarstwa rolnego. Po
dwóch latach rodzice przepisali to
gospodarstwo na mnie. Uprawialiś−
my głównie zboża, ziemniaki i bu−
raki pastewne, hodowaliśmy trzodę
chlewną, bydło i drób domowy (ku−
ry, kaczki, gęsi) – dopowiada. 

Jubilatka urodziła pięcioro dzie−
ci, w tym cztery córki: Małgorzatę,
Felicję, Annę i Teresę oraz syna
Józefa. Wszystkie jej dzieci żyją.
W wieku 49 lat zatrudniła się
w masarni GS „Samopomoc
Chłopska” w Hołdunowie. Praco−
wała tam przez 16 lat, stale na noc−
nej zmianie. Obecnie jest emerytką
tegoż GS−u.

– Mój mąż był chorowity, bo−
wiem stracił zdrowie podczas II
wojny światowej na froncie wscho−
dnim, a następnie w niewoli rosyj−
skiej – kontynuuje. – Chorował na
astmę, miał trudności z oddycha−
niem i od czasu do czasu musiał być
leczony w szpitalu. Zmarł w 1977
roku, przeżywszy zaledwie 58 lat. 

Od tej pory p. Aniela jest wdo−
wą. Mieszka wraz z najmłodszą
córką Teresą i zięciem Joachimem,
którzy się nią troskliwie opiekują.
Czuje się dobrze, jest bardzo spra−
wna umysłowo, ma tylko kłopot
z chodzeniem i musi korzystać ze
specjalnego wózka. Gdy jest ładna
pogoda chętnie odpoczywa na po−
dwórku. Nadal jest aktywna, lubi
czytać książki o różnej tematyce,
z przyjemnością ogląda telewizję,
interesuje się również polityką kra−
jową i zagraniczną. Chętnie słucha
nagrań starych przebojów muzy−
cznych, zwłaszcza piosenek Mie−
czysława Fogga.

– Jeśli jestem w dobrej kondycji
fizycznej, to staram się pomagać
Teresie w przygotowywaniu obia−
dów – mówi. – Jestem bardzo za−
dowolona z życia, a także ze
wszystkich swoich potomków.
Córka wozi mnie samochodem do
lekarza oraz do kościoła, jeśli czu−
ję się na siłach. Dorobiłam się 14
wnuków i 12 prawnuków, z któ−
rych najmłodszy ma półtora roku.

Dzień urodzin, 17 maja, Jubilat−
ka spędziła w gronie około 90
członków jej bliższej i dalszej ro−
dziny. Przed południem uczestni−
czyli oni w mszy dziękczynnej od−
prawionej w lędzińskim kościele
św. Anny, a potem w spotkaniu
biesiadnym w hołdunowskiej re−
stauracji Słowiańska. Przyłączamy
się do okolicznościowych życzeń,
które przekazali jej najbliżsi!

Mirosław Leszczyk 

Wizyta u 90−letniej Anieli Lysko

Nadal jest aktywna

Podczas rozmowy przy stole,
w której uczestniczyły też córka
Lidia i wnuczka Anna, poruszano
wiele tematów, ale głównie doty−
czyły one czasów dzieciństwa oraz
młodości Jubilatów, a następnie
córek i kolejnych potomków, co
jest naturalne w tego rodzaju oko−
licznościach.Wychowali oni dwie
córki, Lidię i Małgorzatę, doczeka−
li się pięciorga wnuków i sześcior−
ga prawnuków.

Pan Paweł wspominał też o swo−
ich losach w trakcie II wojny świa−
towej, po powołaniu go 5 grudnia
1942 roku do wojska niemieckie−
go. – Najpierw nas przeszkolono,
potem wysłano do południowej
Francji, a następnie blisko granicy
ze Szwajcarią, gdzie w ramach
kompanii wartowniczej pilnowa−
liśmy różnych obiektów, w tym
magazynów, fabryk, mostów itp.
Gdy 19 sierpnia 1944 roku podda−
liśmy się Francuzom, po pewnym
czasie wraz z innymi kolegami po−
prosiliśmy ich o umożliwienie nam
wstąpienia do wojska polskiego.
Przerzucono więc nas do południo−
wych Włoch i tam zastał mnie ko−
niec II wojny światowej. Od
września 1946 roku stacjonowaliś−
my w szkockim Glasgow, gdzie
zgłosiłem wolę powrotu do Polski
i 15 maja 1947 roku przypłynąłem
statkiem do Gdańska. Już następ−
nego dnia witała mnie w Lędzi−
nach serdecznie i gorąco najbliższa
rodzina.

Pani Krystyna jest lędzinianką
z dziada pradziada i urodziła się

w nieistniejącym już dużym bu−
dynku mieszkalnym w byłym
dworze lędzińskim, gdzie mie−
szkała z rodzicami Łucją (z domu
Hamerla) i Janem Musiołami (gór−
nikiem dawnej kopalni Piast w Lę−
dzinach). Jej mąż również jest lę−
dzinianinem od pokoleń. Urodził
się 20 czerwca 1924 roku w rodzi−
nie Franciszki (z domu Noras)
i Pawła Mądrych (też górnikiem
wspomnianej kopalni) i mieszkał
wraz nimi w budynku administro−
wanym przez kopalnię Piast, obec−
nie ul. Kolonia Piast.

– Pobraliśmy się w sobotę
5 czerwca 1954 roku (ślub cywilny
w Urzędzie Gminy Lędziny), nato−
miast dwa dni później (poniedzia−
łek) wzięliśmy ślub kościelny
w lędzińskim kościele św. Anny –
opowiada pani Krystyna. – Po
obiedzie poszliśmy bawić się przy
muzyce tanecznej wraz z gośćmi
weselnymi, wśród których znaleźli
się też nasi sąsiedzi i koledzy
z pracy męża, do sali przyjęć re−
stauracji „U Domżoła”. Poprawiny
odbyły się już tylko w gronie ro−
dzinnym.

Przez 10 lat mieszkali u rodzi−
ców pana Pawła, a w międzyczasie
budowali własny dom przy obec−
nej ul. Lędzińskiej 232. Wprowa−
dzili się do niego w 1964 roku
i mieszkają tu do dzisiaj. Ostatnie
30 lat wraz córką Małgorzatą, a od
kwietnia br. z wnuczką Anną. 

Oboje są nadal bardzo aktywni,
interesują się wszystkim dookoła.
Pan Paweł nadal prowadzi fiata

126, dzięki czemu mogą nie tylko
jeździć do lekarza, do apteki czy
na zakupy, ale także odwiedzać
najbliższych. Od 1984 roku pan
Paweł jest emerytowanym praco−
wnikiem kopalni Ziemowit
(wcześniej kopalni Piast w Lędzi−
nach), gdzie zarówno przed powo−
łaniem go do wojska niemieckie−
go, jak i potem, pracował na stano−
wisku tokarza. – Po powrocie
z wojny wstąpiłem też jako ochot−
nik do kopalnianej straży pożarnej,
a po przejściu na emeryturę jestem
członkiem Koła Miejskiego
Związku Kombatantów Rzeczpo−
spolitej Polskiej i Byłych Więź−
niów Politycznych w Lędzinach,
aktualnie pełnię w nim funkcję
skarbnika – kontynuuje opowieść.
– Od lat chętnie uczestniczę
w miejskich uroczystościach
z okazji Dnia Zwycięstwa (8 ma−
ja), Święta Niepodległości (11 li−
stopada) czy wybuchu II wojny
światowej (1 września) – podkreś−
la z dumą.

– Cieszymy się po prostu ży−
ciem, a zwłaszcza z częstych
odwiedzin wnuków i prawnuków –
dopowiada pani Krystyna. – Czy−
tamy różne czasopisma, chętnie
oglądamy programy telewizyjne,
a zwłaszcza informacyjne, bo inte−
resuje nas wiele spraw, które się
dzieją w kraju i na świecie. Mąż
lubi też oglądać w telewizji pro−
gramy sportowe, szczególnie waż−
ne mecze piłki nożnej – zaznacza.

A my życzymy im 150 lat
w zdrowiu! Mirosław Leszczyk

60−lecie ślubu i 90. rocznica urodzin

Jubileusze Krystyny
i Pawła Mądrych
23 czerwca burmistrz Wiesław Stambrowski oraz Renata Ścierska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, znów od−
wiedzili jednego z jubilatów świętujących 90. rocznicę urodzin, co świadczy, że rocznik 1924 obfituje w Lędzinach
w osoby długowieczne. Tym razem jubilatem tym był Paweł Mądry, który w czerwcu wraz żoną Krystyną święto−
wali także 60−lecie ślubu. Okazja do wizyty przedstawicieli magistratu była więc podwójna. Po złożeniu Jubilatom
serdecznych gratulacji i okolicznościowych życzeń zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności, goście przekaza−
li im tradycyjne upominki oraz piękny bukiet kwiatów.

Na zdjęciu od lewej: Renata Ścierska, jubilaci z córką i wnuczką, burmistrz Wiesław Stambrowski.


