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W tym numerze kolejne wydanie MOKUSIA!

Powszechnie uważa się, że lędzińska straż pożarna powstała w 1911 r., a jej zało−

życielem był sztygar miejscowej kopalni Oskar Morawiec. Strażacy obchodzili uroczy−

ście jubileusz 90−lecia 20 maja 2001 roku. Z tej okazji OSP Lędziny została uhonoro−

wana tytułem „Zasłużony dla Miasta”.

Tymczasem – jak wynika z badań historycznych Rafała Buli – historia lędzińskiej

straży jest starsza o siedem lat! Jej początki sięgają 1904 roku!

24 września 1904 roku bierunianin Pleschka (Pleszka) – naczelnik urzędu w Lędzi−

nach – zorganizował w restauracji Haśnika spotkanie osób zainteresowanych założe−

niem straży pożarnej. Pierwszym przewodniczącym straży został Schmit – sztygar

z kopalni „Heinrichsfreude” („Radość Henryka”) w Lędzinach, drugim przewodniczą−

cym Elsner – kierownik szkoły w Lędzinach. Sekretarzem został Dorn – urzędnik ko−

palni. Ogniomistrzem wybrano młynarza Reschke (Juliusza Reszkę) z Lędzin. W spot−

kaniu założycielskim OSP wziął udział Tulok – dyrektor powiatu z Bytomia, który

w swoim przemówieniu nakreślił znaczenie straży ogniowej. /M/ 

Przytoczone liczby i fakty podał podał
w swoim sprawozdaniu za ubiegły rok na−
czelnik OSP w Lędzinach Łukasz Oszek
podczas dorocznego walnego zebrania
sprawozdawczego, które odbyło się 21
marca. Uczestniczący w nim burmistrz
Wiesław Stambrowski gorąco podziękował
naszym strażakom za ich trud, ofiarność
i poświęcenie oraz wyraził szczere uznanie
w imieniu władz miasta i swoim własnym.
Do jego słów przyłączył się prezes Zarządu
Powiatowego Związku OSP Władysław
Trzciński. Młodszy brygadier Piotr Szojda,
reprezentujący Państwową Straż Pożarną
w Tychach, bardzo wysoko ocenił ich po−
ziom wyszkolenia bojowego i podziękował
też za zaangażowanie w akcjach ratowni−
czych na terenie powiatu bieruńsko−lędziń−
skiego oraz Tychów. Za udzielanie gościny
na cotygodniowe turnieje skatowe i różne−
go typu wsparcie Zarządowi OSP podzię−
kował wieloletni prezes Skat Klubu OSP
Lędziny, obecnie prezes Okręgu PZSkat.
w Tychach Krzysztof Kołodziejczyk.

Zebraniu przewodniczył wiceprezes Za−
rządu OSP Piotr Czerniak. Zarząd jedno−
głośnie otrzymał absolutorium za miniony
rok.

Łukasz Oszek apeluje do młodych lędzi−
nian, żeby liczniej niż dotąd przystępowa−
li do OSP Lędziny. Cóż, kadra powoli się
starzeje i wykrusza… /WM/

Strażacki bilans
W minionym roku nasza Ochotnicza Straż Pożarna wzięła udział w 136 akcjach ra−
towniczych (głównie na terenie miasta, ale także w powiecie). W tym 88 razy wy−
jeżdżała do gaszenia pożarów, 41 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń (gło−
wnie podtopień), a 7 razy – w wyniku fałszywych alarmów. Ponadto nasi strażacy
10 razy uczestniczyli w zabezpieczaniu różnych imprez lokalnych. W ramach rozwi−
jającej się współpracy OSP Lędziny z zaprzyjaźnioną jednostką strażacką w bawar−
skim Mitterteich, w lipcu zorganizowano na polanie Hamerla (w lesie murckow−
skim) kolejny tygodniowy obóz dla młodzieży z obydwu jednostek. Rywalizowali też
w Powiatowych Zawodach Strażackich, które odbyły się w Chełmie Śląskim.

Z okazji zbliżającego się Święta
Strażaków – Dnia Św. Floriana –
wszystkim strażakom życzmy spo−
kojnych służb, jak najmniej alar−
mowych wyjazdów, dobrego sprzę−
tu i wyposażenia, sukcesów na ni−
wie strażackiej działalności oraz
w rywalizacji podczas ćwiczeń,
szkoleń i zawodów.
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Najpierw z niedowierzaniem, potem

z głębokim żalem i smutkiem, w poczuciu

narodowej straty, przyjęliśmy wiadomość

o katastrofie pod Smoleńskiem samolotu

rządowego TU−154 M.

10 kwietnia 2010 roku o 8.56 w drodze

na obchody 70. rocznicy Tragedii Katyńskiej

zginęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Lech Kaczyński, Jego Małżonka Maria,

ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ry−

szard Kaczorowski i 93 inne osoby – wybit−

ni przedstawiciel Narodu i Państwa Polskie−

go: politycy, posłowie i senatorowie, gene−

rałowie, duchowieństwo, działacze pań−

stwowi i społeczni i zasłużeni obywatele

RP, załoga samolotu. Odeszli, służąc Pol−

sce. Blisko tych, którym pragnęli oddać

cześć i hołd.

Z głębokim bólem wiadomość tę

przyjęli także mieszkańcy Lędzin.

Opustoszały ulice, wszyscy zasiedli

przed telewizorami, by śledzić najnowsze wia−

domości i relacje z miejsca katastrofy. Na

domach prywatnych i budynkach publicznych

pojawiły się spowite kirem flagi państwowe. 

Kiedy w trakcie sobotniego przedpołu−

dniowego spotkania integracyjnego w SP

nr 1 napłynęły doniesienia radiowe o tra−

gedii minutą ciszy pamięć ofiar tej kata−

strofy lotniczej. Podobnie oddali honory

tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP

i wszystkim pozostałym pasażerom rozbi−

tego samolotu uczestnicy Turnieju Wiedzy

Pożarniczej.

Po głoszeniu tygodniowej żałoby narodo−

wej odwołane zostały imprezy sportowe

i kulturalne. 
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W niedzielę wielkanocną w góreckim ko−
ściele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
parafianie i goście zgromadzili się na
uroczystej mszy z okazji jubileuszu 25−
lecia święceń kapłańskich ks. probo−
szcza Ryszarda Breguły. 

Ks. Ryszard Breguła święcenia kapłańskie

przyjął 4 kwietnia 1985 roku z rąk biskupa

Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Kró−

la w Katowicach. Posługę kapłańską pełnił ko−

lejno w Tychach, Pstrążnej koło Rybnika, Szo−

pienicach, Chorzowie, Bytkowie, Mysłowicach

i Brynowie. W lipcu 2006 roku dekretem ks.

arcybiskupa Damiana Zimonia mianowany zo−

stał proboszczem parafii w Górkach, w miej−

sce odchodzącego na emeryturę kapłańską

proboszcza ks. Henryka Golaszczyka.

Mszę dziękczynną odprawił Jubilat,

a koncelebrowali ją dziekan ks. Walerian

Ogierman, ks. Leon Pawełczyk oraz ojciec

Józef Majewski OMI. Homilię wygłosił ks.

dr Andrzej Kołek. Do mszy grał organista

Jerzy Jurowicz, śpiewał lędziński zespół ka−

meralny „Laus Deo”, którym dyrygowała

Joanna Sikora. Obecne były poczty sztan−

darowe góreckich rolników oraz parafialnej

grupy „Żywego Różańca”.

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszej

satysfakcji z wykonywanej posługi kapłań−

skiej oraz bukiet kwiatów w imieniu władz

lędzińskich złożył Jubilatowi wiceprzewodni−

czący Rady Miasta Lędziny, Alojzy Palka.

Okolicznościowe kielichy liturgiczne wręczy−

li: Ksiądz Dziekan (jako dar od księży deka−

natu) oraz członek rady parafialnej i szafarz

Komunii Świętej Rajmund Jurowicz (jako dar

od parafian). 

Podziękowania i gorące życzenia jubileu−

szowe przekazały proboszczowi Bregule de−

legacje służby liturgicznej, Dzieci Maryi, gru−

py charytatywnej, Różańca Misyjnego, Grupy

Modlitewnej z Medjugorje, Apostolatu Mar−

garetka i Żywego Różańca I−ej Róży św. Ro−

dziny. Przyłączamy się do gratulacji, podzię−

kowań i życzeń dla Księdza Jubilata. /WM/ 

Mieszkańcy Górek swemu Proboszczowi 

Jubileusz księdza Ryszarda Breguły

Kielich od parafian przekazuje
Rajmund Jurowicz.

Dokończenie ze str. 1 

Na stronie internetowej Urzę−

du Miasta Lędziny pojawiły się

kondolencje podpisane przez

burmistrza miasta Wiesława

Stambrowskiego i Przewodni−

czącego Rady Piotra Gorzenia:

„Nie ma takich słów, którymi
można byłoby wyrazić smutek
i żal po katastrofie, której skutki
dotknęły cały Naród Polski. Nie
żyją najważniejsze osoby w Pań−
stwie. Zginęli ci, którzy podejmo−
wali najważniejsze w kraju decyz−
je, dźwigali na sobie brzemię od−
powiedzialności za kraj, który
stanął w obliczu wielkiej tragedii. 

Łączymy się w bólu z rodzi−
nami i bliskimi ofiar”.

Przedstawiciele władz miasta

wraz z innymi samorządowcami

powiatu wzięli udział w niedziel−

nej Mszy Świętej w kościele

św. Barbary w Bieruniu w inten−

cji ofiar i Ojczyzny. 

W poniedziałek w lędzińskich

szkołach odbyły się apele, na któ−

rych oddano hołd tragicznie zmar−

łym. W holu Urzędu Miasta wyło−

żona została księga kondolencyj−

na, w której można wpisywać

kondolencje po katastrofie samo−

lotu, w której zginął Prezydent RP

Lech Kaczyński, Jego Małżonka

oraz dziesiątki najważniejszych

osób w państwie i rodziny pomor−

dowanych w Lesie Katyńskim. Ja−

ko pierwsi wpisali się Wiesław

Stambrowski i Piotr Gorzeń.

We wtorek w Bieruniu z udzia−

łem burmistrza i radnych odbyło

się wspólne zgromadzenie Rady

Powiatu Bieruńsko−Lędzińskiego

oraz rad miast i gmin powiatu,

podczas którego został oddany

hołd tragicznie zmarłym. 

Mieszkańców Lędzin zapra−

szamy 16 kwietnia (piątek)

o godz. 15.00 do kościoła p. w.

Chrystusa Króla w Hołdunowie

na Mszę Świętą do Miłosierdzia

Bożego w intencji ofiar katastro−

fy lotniczej w Smoleńsku, o ży−

cie wieczne oraz w intencji Oj−

czyzny o Boże wsparcie dla Pola−

ków w tym trudnym czasie. 

POLSKA TRAGEDIA

MAGDALENA MUSIOŁ 
(18 l.) – uczennica klasy II e

Powiatowego Zespołu Szkół

w Lędzinach

O śmierci wszystkich pasa−

żerów samolotu rządowego

w katastrofie pod Smoleń−

skiem dowiedziałam się z radia podczas śnia−

dania w gronie rodziny. W pierwszej chwili nikt

z nas nie chciał w to uwierzyć. Później, przez

cały weekend, na bieżąco śledziłam w telewiz−

ji i radiu relacje z wydarzeń.

Wśród refleksji była i taka, że nie jest to tylko

tragedia osób, które zginęły pod Smoleńskiem

oraz ich rodzin, przyjaciół, znajomych, ale całego

narodu. Nie jest teraz ważne, czy zgadzaliśmy

się z poglądami ofiar katastrofy i czy się z nimi

utożsamialiśmy, ale to, że stanowiły one ważną

część elity naszego państwa, więc winniśmy im

bez wyjątku cześć i szacunek.

Nie chciałabym, żeby powtórzyła się sytua−

cja sprzed pięciu laty, kiedy po śmieci Papie−

ża Polaka potrafiliśmy wznieść się ponad po−

działy, podać sobie ręce, uszanować się naw−

zajem, ale potem, niestety, wszystko wróciło

do poprzedniego stanu.

MARIA GŁĄB (75 l.) –

mieszkanka ul. Reja

– Najpierw zatelefonował

do mnie syn Jan, że nastą−

piła katastrofa samolotu

z prezydentem i jego mał−

żonką i prawdopodobnie

wszyscy zginęli. Gdy usłyszałam w radiu,

że tak się faktycznie stało, po prostu się

rozpłakałam i długo nie mogłam dojść do

siebie. Najbardziej z tego powodu, że tak

tragicznie zginął Lech Kaczyński – czło−

wiek, którego bardzo szanowałam i uważa−

łam za uczciwego i człowieka honoru, gło−

sowałam na niego! Bardzo mi żal również

Jego żony Marii oraz wszystkich osób, któ−

re zginęły, bo to przecież nasi rodacy, a ja

kocham Polskę i uważam się za patriotkę.

Łudziłam się, że to wszystko sen – mara.

Niestety, nowe wiadomości potwierdzały tę

bardzo bolesną prawdę. To tragedia naro−

dowa, o której nie będzie można zapom−

nieć.

ALOJZY BURZYK (89 l.) –

kombatant, emerytowany gór−

nik KWK „Ziemowit”

– Jeszcze dzisiaj, w trzy

dni po wydarzeniu, nie potra−

fię się z tą tragedią pogodzić.

Miała to być wielka uroczy−

stość oddania w Katyniu hołdu ofiarom NKWD

w 1940 roku, wśród których byli też moi zna−

jomi przedwojenni policjanci, a stało się kolej−

ne wielkie nieszczęście. /WM, R/

O naszej narodowej tragedii mówią mieszkańcy Lędzin:
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Pierwszy, wojewódzki etap
konkursu został podsumowany
25 marca w Sali Marmurowej
Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach. W przeprowa−
dzenie konkursu zaangażowało
się Kuratorium Oświaty w Kato−
wicach, Urząd Marszałkowski
oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej. Przedstawiciele
tych instytucji weszli w skład
wojewódzkiej komisji konkurso−
wej, zapewniając rzetelną, kom−
petentną i wszechstronną ocenę
prac. Podczas uroczystego ogła−
szania werdyktu przez wicemar−
szałka Sejmiku Śląskiego Ada−
ma Stacha szkołę reprezentowali
dyrektor gimnazjum Henryk
Barcik, nauczyciel biologii Gra−
żyna Apostel i grupa uczniów. 

Konkurs skierowany został do
wszystkich uczniów publicznych

i niepublicznych szkół podsta−
wowych, gimnazjów i szkół śre−
dnich. Jego organizatorem jest
organizuje Ministerstwo Gospo−

darki w ramach Programu Oczy−
szczania Kraju z Azbestu na lata
2009−2032. Do rywalizacji o na−
grody przystąpili uczniowie z ca−
łej Polski. Zadanie konkursowe
to opracowanie i zrealizowanie
akcji popularyzującej tematykę
azbestową w formie atrakcyjnej

dla dzieci i młodzieży oraz za−
chęcenie młodych do nagłośnie−
nia tej tematyki wśród mieszkań−
ców swoich okolic. Cel konkursu
to motywować Polaków do bez−
piecznego eliminowania z użyt−
kowania wyrobów zawierają−
cych azbest. 

Realizacja programu w Gim−
nazjum nr 2 polegała między in−

nymi na przygotowaniu i zreali−
zowaniu dwóch reportaży dla te−
lewizji regionalnej TVS Silesia,
zorganizowaniu w szkole happe−
ningu „Sąd nad azbestem” oraz
przeprowadzenie akcji edukacyj−
nej poprzez rozprowadzenie ulo−
tek informacyjnych.

Kryteriami oceny na poziomie
wojewódzkim były: forma dzia−
łania; liczba uczniów zaangażo−
wanych w realizację działań; ter−
min i czas trwania zrealizowa−
nych działań; sposób dotarcia
i szacunkowa liczba odbiorców
działań mierzona procentowym
wskaźnikiem dotarcia (szacun−
kowa liczba odbiorców do liczby
mieszkańców gminy); zasięg
działań – liczba miejsc/obszar
objęty działaniami; zawartość
merytoryczna zrealizowanych
działań. 

W etapie ogólnopolskim prace
konkursowe będą oceniane przez
ogólnopolską komisję złożoną
z przedstawicieli: Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Edu−
kacji Narodowej, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Rady
Programowej Programu Oczy−
szczania Kraju z Azbestu. Patro−
nat nad konkursem objęli Mini−
ster Edukacji Narodowej oraz
Prezes Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej. /G/ 

Najlepsi w województwie w popularyzowaniu usuwania azbestu

Dwójka na pierwszym miejscu
Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka przystąpiło w listopa−
dzie ubiegłego roku do ogólnopolskiego konkursu „Usuwamy
azbest!”. Na etapie wojewódzkim zajęło w swojej kategorii
pierwsze miejsce i zakwalifikowało się do etapu ogólnopol−
skiego, który zaplanowany jest na przełom kwietnia i maja. 

Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.
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W     zdaniach22..
W poniedziałek, 22 marca,

uczniowie Zespołu Szkół w Go−

ławcu przyszli barwnie ubrani,

a a niektórzy wystąpili w cieka−

wym programie słowno−muzy−

cznym „Wiosna – cieplejszy

wieje wiatr”. W konkursie na

najpiękniejszą ekologiczną Ma−

rzannę wygrała klasa IV. 

Młodzi lędzińscy strażacy tra−

dycyjnie pełnili dwójkami wartę

przy Grobie Pańskim w kościele

św. Anny od 18.00 w Wielki

Piątek do 19.00 w Wielką So−

botę. Zmieniali się co pół godzi−

ny. Łącznie było ich dwudzie−

stu. 

Na zdjęciu: Kamila Chrostka

i Kamila Długajczyka zmieniają

na warcie Witold Pilarski i Woj−

ciech Guniewicz.

19 marca pracownicy firmy

Drewsmol wyjęli dąb szypułko−

wy z kontenera, w którym prze−

zimował na środku skweru miej−

skim u zbiegu ulic Lędzińskiej

i ks. Kupilasa, a następnie po−

sadzili go w tym samym miej−

scu już na stałe. Zabezpieczyli

też drzewko trzema linkami

przed przekrzywieniem się aż

do momentu, gdy się ukorzeni.

W Przedszkolu nr 2 (budy−

nek SP−3) w ramach projektu

unijnego „Zielone światło dla

lędzińskich przedszkoli” 31

marca odbył się konkurs pt.

„Bezpieczny przedszkolak”.

Wzięły w nim udział czteroo−

sobowe zespoły 3−4 i 5−lat−

ków. Przedszkolaki wspaniale

radziły sobie ze zróżnicowany−

mi zadaniami. Wykazały się

bardzo dużą wiedzą z zakresu

znajomości zasad ruchu dro−

gowego i bezpieczeństwa

w różnych sytuacjach. I miej−

sce zajęła drużyna 3−4−latków

w składzie: Oskar Nowak,

Szymon Musioł, Michał Leja,

Miłosz Płoski. Wszystkie ze−

społy w nagrodę zostały ob−

darowane zestawami zabawek

dla grupy, a każdy uczestnik

otrzymał pamiątkową koloro−

wankę. /BB/ 

CCYYTTAATT
W „Nowych Lędzinach Teraz” DYRDA pisze: „Ale burmistrz czujący odpowiedzialność nie pa−

trzyłby, czy mu prawo na to zezwala, czy nie, tylko aby miasto ratować, działkę by odkupił”. (Pod−
kreślenie – redakcja).

Kupił, ale chyba za swoje? I pytanie: czy mimo wszystko aż tyle zarabia, żeby wystarczyło?
Nawoływanie burmistrza, aby miał w nosie (to jest: łamał) prawo, to byłemu radnemu i samozwań−

czemu znawcy problematyki samorządowej po prostu nie uchodzi. Więc chroń nas, Boże, przed taki−
mi ekspertami, bo nie wiadomo, z czym jeszcze wypalą.

Pan, Panie Burmistrzu, niech robi swoje. Zgodnie z prawem! Sobie zaoszczędzisz kłopotów, innych
co najmniej zawstydzisz. /B/

– Wyjazdy na wystawy rolni−
cze są bardzo popularne wśród
rolników, ale również wśród
pań są amatorki dużych ciągni−

ków i innych maszyn. Jedna
z nich – Maria Matysek, córka
rolnika – codziennie prowadzi
ciągnik, a ponieważ ma stoso−

wne uprawnienia to często moż−
na ją spotkać na traktorze nie
tylko w polu, ale także na dro−
gach miasta – powiedział –
Alojzy Palka, wiceprzewodni−
czący Rady Miasta. Opiekę nad
grupą rolników sprawował prze−
wodniczący Komisji Ochrony
Środowiska Rady Miasta Emil
Piątek. 

Międzynarodowe Targi Te−
chniki Rolniczej AGROTECH
to najchętniej odwiedzane targi
rolnicze w Polsce. W tym roku
odwiedziło je 40 tysięcy zwie−
dzających, którzy obejrzeli
ofertę blisko 500 wystawców
z 13 państw, 800 modeli najno−
wocześniejszych maszyn i urzą−
dzeń do prac polowych, 200
modeli ciągników – w tym no−
watorskie napędzane energią
słoneczną maszyny dla rolni−
ctwa ekologicznego. /G/ 

W poniedziałek Wielkiego
Tygodnia, 29 marca, w ratuszu
odbył się wernisaż wystawy
malarskiej „Kobieta i otaczają−
ce ją piękno”, zorganizowanej
przez nasz Klub Plastyka „Kon−
trast”. Zgromadzono obrazy
przedstawiające kobiece akty
i portrety oraz kwiaty, w sumie
ponad 70 prac twórców z nasze−
go powiatu, z Tychów i Mysło−
wic. 

W otwarciu wystawy ucze−
stniczyło 60 osób, w tym
przedstawiciele miasta (Wie−
sław Stambrowski, Piotr Go−
rzeń, Irena Gajer, Krystyna
Wróbel, Joanna Figura) i po−

wiatu (Henryk Barcik i Magda−
lena Szafron). Niestety, wśród
obecnych zabrakło m. in.
szczególnie zasłużonej dla

„Kontrastu” Heleny Szabrań−
skiej (nie było również jej
prac), ponieważ nie została za−
proszona. /G/ 

… i inne piękno
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Kobiety, ciągniki…
Urząd Miasta Lędziny od kilku lat organizuje wyjazdy rolników na wystawę maszyn i sprzętu rol−
niczego. Kolejny wyjazd odbył się 13 marca, w sobotę do Kielc, a że było to 13, nie odbyło się
bez problemu – zamówiony autokar miał awarię i pilnie trzeba było zorganizować samochód za−
stępczy. Udało się, ale skutkiem był krótszy pobyt i zwiedzanie wystawy. 
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Sposób na życie
– Spotkało mnie to szczęście,

że kochałam pracę nauczyciela,
którą ponadto mogłam połączyć
z moją pasją życiową – żeglar−
stwem. Pływam od 30 lat,
w tym od 6 lat po morzach –
mówi Helena Palka. – Żeglar−
stwo to jest mój sposób na ży−
cie, więc będę tę pasję konty−
nuować, dopóki mi sił starczy –
podkreśla.– Każdy z rejsów
morskich był dla mnie wyjątko−
wy, bo każdy dostarczał mi spo−
rej porcji adrenaliny i dużo wia−
ry w człowieka oraz uczył po−
kory wobec siły żywiołu. Pły−
wałam z niezawodną załogą
złożoną z moich wieloletnich
przyjaciół po Bałtyku, Atlanty−
ku i Morzu Egejskim (Cykla−
dy). Zaufali mi i bez żadnych
obaw popłynęli ze mną
w ubiegłym roku w rejs u wy−
brzeży Chorwacji, kiedy po raz
pierwszy byłam kapitanem ja−
chtu. Chyba stanęłam na wyso−
kości zadania, bo planujemy
kolejny rejs pod moim dowó−
dztwem Sycylia – Lipary –
Malta. Mam uprawnienia ster−
nika. Podczas tego rejsu, jak są−
dzę, zdobędę stopień sternika
morskiego. Już się cieszę…

– Żeglarstwem „zaraził”
mnie mój starszy brat, Wiesiek,
który w roku 1970 zabrał mnie
na rejs jachtem sklejkowym

„Rambler” po jeziorach mazur−
skich – opowiada H. Palka. –
Jemu zawdzięczam kolejne mo−
je zainteresowania: wędkarstwo
słodkowodne i morskie, nar−
ciarstwo zjazdowe. Uprawiam
jeszcze windsurfing. Pasjonuje
mnie historia sztuki.

Helena Palka od września
ubiegłego roku jest emerytowa−
ną nauczycielką Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach.
Ukończyła historię na Uniwer−
sytecie Jagiellońskim i studia
podyplomowe z wiedzy o spo−
łeczeństwie na Uniwersytecie
Śląskim, uczyła w szkole tych
przedmiotów. Na emeryturze
nie zamierza ani na jotę zrezyg−
nować ze swoich licznych zain−
teresowań, ani z pracy na rzecz
dzieci i młodzieży. Skoro miała
to szczęście, że ktoś (starszy
brat) pokazał jej sposób na ży−
cie, to ona też powinna dzielić
się swoją pasją i umiejętnościa−
mi z innymi. Najpierw czyniła
to w stosunku do najbliższej ro−
dziny. Zabierała ze sobą na rej−
sy pod żaglami córki Olę i Ma−
rysię, bratanków i bratanice. Od
1992 roku, kiedy zaczęła praco−
wać jako nauczyciel (od 2003
w PZS w Lędzinach), zaczęła
organizować biwaki żeglarskie
i mazurskie rejsy dla uczniów,
którzy nie mieli zwyczaju spę−

dzania wolnego
czasu „na wo−
dzie”, a co naj−
wyżej nad wo−
dą. 

Ma satys−
fakcję, że uda−
ło się jej w peł−
ni zrealizować
autorski pro−
gram wycho−
wawczy „Gdzie ta
brama na szeroki
świat – edukacja
żeglarska 2003−2009”.
Objął on jej wycho−
wanków oraz

członków Żeglarskiego Mło−
dzieżowego Koła LOK przy
PZS, które założyła i prowadzi−
ła. W ramach tego programu
zorganizowała pięć corocznych,
początkowo międzyszkolnych,
a obecnie otwartych festiwali
szanty i piosenki żeglarskiej

(najpierw pod nazwą „Keja”,
potem „Róża Wiatrów”), mię−
dzyszkolne regaty, współorga−
nizowała żeglarskie biwaki in−
tegracyjne dla osób niepełno−
sprawnych i ich rodzin z powia−
tu bieruńsko−lędzińskiego na te−
renie Yacht Clubu OPTY
w Chełmie Śląskim. Wraz
z Żeglarskim Młodzieżowym
Kołem Ligi Obrony Kraju zor−
ganizowała i poprowadziła
dwutygodniowe rejsy mazur−
skie pod żaglami dla swoich
podopiecznych i podopie−
cznych lędzińskiego MOPS−u,
szkolne wigilie żeglarskie, kon−
kursy wiedzy i umiejętności
żeglarskich, biwaki.

– Najbardziej mi żal dziecia−
ków z najbiedniejszych rodzin.
Staram się też brać pod opiekę
młodzież określaną jako „nie−
dostosowaną społecznie” – tłu−
maczy Helena Palka. – To oni
właśnie byli na rejsie najbar−
dziej chętni do wszelkich prac.
Zachowywali się nad wyraz
dojrzale i odpowiedzialnie,
zawsze mogłam im powierzać
najtrudniejsze zadania. Takie
cuda czyni żeglarstwo. Z ocho−
tą powtarzam słynne powie−
dzenie sir F. Chichestera:
„Żeglarstwo to nie sport, to
charakter”. /WM/  

Helena Palka.
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30 marca w Klubie Seniora odbyło się

doroczne biesiadne spotkanie wielkanoc−

ne członków tego klubu i ich gości (w tym

Wiesława Stambrowskiego, Henryka Barci−

ka, Klemensa Ścierskiego, Krystyny Wró−

bel i Joanny Figury). Wszyscy podziwiali wy−

stawę ozdób wielkanocnych, przeróżnych

stroików, zajączków, baranków, kurcza−

ków, kaczuszek, łabędzi, bukiecików itp.

świątecznych cudeniek wykonanych przez

panie z kółka robót ręcznych pod kierun−

kiem instruktor Danuty Karkoszki. 14 pań

z Domu Dziennego Pobytu Seniora zapre−

zentowało upieczone przez siebie różne

ciasta wielkanocne, za które z rąk burmi−

strza otrzymały puchary i dyplomy. Na za−

kończenie odbyła się degustacja tych wy−

pieków. /WM/ 

Baby były świetne!

Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty wolontariusze Ho−
spicjum Cordis w Mysłowicach kwestowali na budowę Nowego
Domu Hospicyjnego w Katowicach przed 18. kościołami w Mysło−
wicach, Katowicach, Świętochłowicach, Sosnowcu, Czeladzi i Lę−
dzinach. W zamian za pisanki wykonane przez podopiecznych
i pracowników hospicjum, wolontariuszy, rodziny osierocone,
dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli itp. (łącznie 14 tys.
pisanek) ludzie dobrej woli wrzucali do kwestorskich puszek dob−
rowolne ofiary pieniężne. 

W Wielką Sobotę wolontariusze Hospicjum Cordis kwestowali
między innymi przed kościołami Chrystusa Króla (zbiórkę prowa−
dziła lędzinianka Anna Kozłowska z synem Dawidem), Matki Bo−
żej Różańcowej i św. Anny, gdzie kwestowały panie Joanna i Zu−
zanna z Mysłowic Brzęczkowic. 

Stowarzyszenie Hospicjum Cordis w Mysłowicach jest jedno−
stką pożytku publicznego. Ma wpis do KRS nr 0000040314
i można na nie przeznaczyć 1% podatku. /WM/ 

Kwesta
na hospicjum
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XI Powiatowy Turniej Wiedzy Po−

żarniczej „Młodzież Zapobiega Po−

żarom” odbył się 10 kwietnia

w siedzibie Oddziału Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Po−

żarnych RP w Lędzinach. W skład

drużyn z poszczególnych jedno−

stek OSP naszego powiatu we−

szło po trzech strażaków w wieku

16−18 lat. Pytania testowe przygo−

towali strażacy–zawodowcy z PSP

w Tychach na czele z asp. sztab.

Mariuszem Szafronem, który tak−

że przewodniczył jury w składzie:

Jan Jęczmyk, Czesław Wieczorek

i Roman Horst.

Drużynowo 1 miejsce zajęli

reprezentanci OSP w Chełmie

Śląskim (Jakub Synowiec, Artur

Szumański, Andrzej Szczepań−

ski), 2 miejsce – OSP Bieruń No−

wy (Magdalena Sznepka, To−

masz Janik, Szymon Zawadzki),

3 miejsce (po dogrywce z OSP

Bojszowy) wywalczyli zawodnicy

OSP Lędziny (Mariusz Dziura,

Maciej Sagan, Mateusz Sikora).

Indywidualnie turniej wygrał dh

Jakub Synowiec. Kolejne miejsca

zajęli: dh. Magdalena Sznapka,

dh Tomasz Janik. Pozostałe pre−

miowane nagrodami miejsca za−

jęli druhowie: Arkadiusz Nowak,

Artur Szumański, Szymon Toma−

la, Mateusz Sikora, Andrzej

Szczepański, Paweł Golda, Mar−

cin Piekorz.

Zwycięzca turnieju Jakub Syno−

wiec będzie 17 kwietnia repre−

zentował powiat w Finale Woje−

wódzkim TWP w Siewierzu wraz

z wyłonionymi wcześniej finalista−

mi Turnieju Gminnego w Bojszo−

wach w kategoriach szkoły pod−

stawowe (Dominik Deda) i gim−

nazja (Paweł Golda).

Wszyscy finaliści lędzińskiego

turnieju otrzymali koszulki stra−

żackie, a najlepsi okolicznościo−

we dyplomy, puchary i nagrody

rzeczowe ufundowane przez Po−

wiat Bieruńsko−Lędziński i Firmę

Kacper. Nagrody wręczali prezes

OP dh Władysław Trzciński, czło−

nek Zarządu Powiatu dh Marek

Bania i przewodniczący Jury dh

Mariusz Szafron.

W czasie turnieju trwało szkole−

nie prowadzone przez dha Jerzego

Piecha na temat komputeryzacji je−

dnostek OSP i wykorzystania no−

wych możliwości stworzonych

przez ZG ZOSP, umożliwiających

w sposób dogodny korzystanie

z wielu aktualnych dziedzin doty−

czących pożarnictwa (szkolenia)

oraz innych dziedzin niezwiązanych

z pożarnictwem (np. kursy języków

obcych). Właściwe i systematy−

czne korzystanie przez jednostki

OSP z tej nowej formy pomocy dla

strażaków−ochotników powinno po−

lepszyć działalność jednostek

i umożliwić podnoszenie wiedzy.

Nad przebiegiem turnieju

i szkolenia czuwali sekretarz OP

Jan Kasprzyk i skarbnik OP Ta−

deusz Kawecki. /G/

Młodzież OSP zapobiega pożarom
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Józef Wadas wydał sześć tomików utwo−

rów: „W chałpie u Szymlów, czyli cheł−

mskie fulanie Furgoła”, „Ślonskie fanzoly−

nie Furgoła”, „Beromy po naszymu”, „Na−

szo godka”, „Nasze beranie” i „Śpiewomy

i godomy po naszymu”. Przez wiele lat

publikował krótkie felietony w gwarze śląs−

kiej na łamach tygodnika „Nowe Echo”

i „Dziennika Zachodniego”, pisał wiersze

i wice śląskie oraz teksty piosenek

i przedstawień dla zespołu folklorystyczne−

go „Nowobierunianki”, który prowadził. Był

autorem scenariuszy i reżyserem insceni−

zacji widowisk „Chełm z Imielynim”, „Bet−

lyjka”, „Wilijo w Chełmie” czy „Jasełka”.

Wspomnijmy Go jeszcze jako malarza

amatora i muzyka (grał od dziecka na

akordeonie i organach elektronicznych, za−

łożył i prowadził zespół muzyczny, należał

przez kilka lat do śląskiej kapeli regional−

nej, założył i prowadził kapelę podwórkową

„Tyskie Elwry”, a w ostatnich latach ze−

spół „Chełmioki”) a także jurora konkur−

sów gwary śląskiej itd. 

Józef Wadas – „Furgoł” – lau−

reat Nagrody Starosty Bieruń−

sko−Lędzińskiego w Dziedzinie

Kultury (w kategorii Clemens

Pro Cultura AD’2008, za upo−

wszechnianie kultury) mieszkał

w Bieruniu Starym, ale nieu−

stannie podkreślał, że jest

„chełmiokiem”. Był aktywnym

członkiem Klubu Plastyka „Kon−

trast” oraz Towarzystwa Kultu−

ralnego im. Anielina Fabery.

Wkrótce po otrzymaniu wspo−

mnianej nagrody zmarł, ale je−

go twórczość pisarska nadal in−

spiruje wielu miłośników trady−

cji śląskiej, gwary, zwyczajów

i obyczajów, humoru. 

23 marca, dokładnie w pier−

wszą rocznicę śmierci „Furgoła”,

zarząd Towarzystwa Kulturalnego

zorganizował w „Piaście” dla gim−

nazjalistów z powiatu bieruńsko−lę−

dzińskiego konkurs „Wadasłów−

ka”, nad którym patronat objął sta−

rosta Piotr Czarnynoga. Młodzi mi−

łośnicy tradycji śląskiej z czterech

gimnazjów recytowali wiersze

i fragmenty prozy Wadasa, odgry−

wali scenki rodzajowe, prezentowa−

li montaże słowno−muzyczne itp.

Występy oceniały: Ilona Cuber−Ce−

bula (przewodnicząca TK), Elżbieta

Szczygieł i Janina Urbańczyk. 

Rywalizacja w kategorii sce−

nek rodzajowych zakończyła się

zwycięstwem grupy uczennic

z Gimnazjum w Chełmie Śląs−

kim. Klaudia Pioskowik, Magda

Górkiewicz, Karolina Bajura i Sa−

bina Balion z kółka teatralnego

prowadzonego przez Beatę We−

necką zaprezentowały montaż

słowno−muzyczny o Józefie Wa−

dasie „Chełmski Furgoł”. Druga

nagroda przypadła uczniom

z Gimnazjum nr 3 w Goławcu:

Sylwii Wodniak, Oli Fołtyn i Bar−

tkowi Szwajnochowi, którzy z du−

żą ekspresją odegrali scenkę pt.

„Wczasy” z tomiku „Naszo God−

ka”. Trzeciej nagrody komisja

nie przyznała. Specjalne wyróż−

nienie otrzymał Bartek Szwaj−

noch za duże już umiejętności

aktorskie.

Pierwszą nagrodę za recyto−

wanie utworów poetyckich i frag−

mentów prozy Józefa Wadasa

zdobył Krzysztof Simonicz 

z G 2 w Lędzinach, który zapre−

zentował się w utworze „Wczasy

w Zakopanym”. Drugą nagrodę

przyznano Markowi Jurowiczowi

z G 3 w Goławcu za deklamowa−

nie utworu „Kibic”, a trzecią

zdobył Paweł Kryta (też G 2 z Lę−

dzin) za utwór „My i Wy po na−

szymu”. Dyplomy i nagrody rze−

czowe, ufundowane przez Po−

wiat Bieruńsko−Lędziński, wrę−

czone zostaną podczas najbliż−

szego walnego zebrania Towa−

rzystwa Kulturalnego. /WM/  

Wadasłówka

Trzeba mieć wrodzony dar, że−
by z pozoru tak trudne zagadnie−
nia potrafić przedstawić w nie−
zwykle ciekawej formie i w tak
interesujący sposób, że nam, lai−
kom, wydają się one lekkie, łat−
we i przyjemne – w ten sposób
prezentację multimedialną dra
Janusza Trawki pt. „Nauka, pra−
ca, rozrywka, życie” podsumo−
wali Krystyna i Tadeusz Ingra−
mowie, słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. – Zostaliśmy
po zajęciach uniwersytetu, po−
dobnie zresztą jak zdecydowana
większość ich uczestników, żeby
posłuchać kolejnego wykładu
i bardzo się z tego cieszymy –
powiedzieli.

Prezentacja, przedstawiona 29
marca w „Piaście”, stanowiła
teoretyczne wprowadzenie do

uroczystości podsumowującej
trzecią edycję projektu „ECDL
kapitałem wiedzy”. J. Trawka –
prezes Górnośląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Infor−
matycznego w Katowicach, Gór−
nośląski Koordynator Europej−
skiego Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych (ECDL) w Lę−
dzinach – w swoim bogato ilu−
strowanym wykładzie starał się
uzmysłowić blisko 200 zebra−
nym jak duże i różnorodne moż−
liwości dają człowiekowi nowo−
czesne technologie informaty−
czne i komunikacyjne już dziś,
a jakie będą dawały w niedale−
kiej przyszłości, jakie niosą one
szanse i zagrożenia.

Była to szósta oficjalna wizyta
J. Trawki w Lędzinach podczas
trzech edycji projektu współfi−

nansowanego ze środków Euro−
pejskiego Funduszu Społeczne−
go. Projekt jest realizowany od
września 2007 roku w Powiato−
wym Zespole Szkół. Pomysło−
dawcami, autorami i koordynato−
rami wszystkich trzech jego edy−
cji są posiadający uprawnienia
egzaminatorów ECDL nauczy−
ciele tej szkoły Krystyna i Irene−
usz Wróblowie.

Tym razem z rąk dra Trawki
certyfikaty ECDL otrzymały 42
osoby w wieku 15 – 65 lat,
w tym uczniowie lędzińskiego
PZS, słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i sporo innych,
którzy od września ubiegłego ro−
ku brali udział w zajęciach przy−
gotowujących do egzaminów.

– Nowością w tym roku była
całkowicie zmieniona forma eg−

zaminów – mówi Ireneusz Wró−
bel. – Wykorzystane zostały
oprogramowania egzaminacyjne
w certyfikowanych laboratoriach
egzaminacyjnych ECDL, które
znajdują się w dwóch lędziń−
skich szkołach. W Powiatowym
Zespole Szkół mogą zdawać eg−
zaminy uczniowie i studenci,
a w Gimnazjum nr 1 pozostali
zainteresowani.

Lędziny stają się lokalnym
centrum ECDL. Obecni na całej
uroczystości burmistrz Wiesław
Stambrowski, radni Piotr Go−
rzeń, Teresa Ciepły, Zofia Du−
dek i Emil Piątek oraz Joanna Fi−
gura z MOK i Henryk Barcik
podziękowali za cenną i pożyte−
czną inicjatywę Januszowi
Trawce, Krystynie i Ireneuszowi
Wróblom. /WM/ 

Lędziny lokalnym centrum edukacji informatycznej

Z komputerem za pan brat

Występ uczniów z Goławca.
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Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mie−

szkaniowego zasobu Gminy Lędziny oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków

wspólnoty samorządowej Gminy Lędziny oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powin−

ny być zawarte w pierwszej kolejności.

§ 2. Użyte w uchwale zwroty oznaczają:

1) mieszkaniowy zasób Gminy – to lokale stanowiące własność Gminy albo gminnych osób prawnych

lub spółek handlowych utworzonych z udziałem Gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa spo−

łecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

2) lokal komunalny – to lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony w rozumieniu ustawy

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

3) ustawa – to ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso−

bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.

zm.)

4) najniższa emerytura – wysokość kwoty ogłaszana przez Prezesa ZUS.

5) dochód brutto – dochód o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o do−

datkach mieszkaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) uzyskany

przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamie−

szkiwania.

Rozdział 2
Ogólne zasady postępowania przy ubieganiu się 

o wynajęcie lokalu mieszkalnego

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o lokal mieszkalny składa w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta

Lędziny wypełniony wniosek mieszkaniowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ni−

niejszej uchwały, do którego dołącza:

a) dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Lędziny,

b) zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach,

c) dowody pozwalające ustalić sytuację mieszkaniową i rodzinną osób wymienionych we wniosku,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002

r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2. Zarejestrowany wniosek podlega wstępnej weryfikacji pod względem spełniania warunków formal−

nych, o których mowa w ust. 1 przez wydział merytoryczny Urzedu Miasta.

3. Po dokonanej weryfikacji wniosek podlega zaopiniowaniu przez Zespół ds. mieszkaniowych powo−

ływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Lędziny.

4. W skład Zespołu wchodzą: dwie osoby wytypowane przez Radę Miasta, dwóch pracowników Urzę−

du Miasta Lędziny wytypowanych przez Burmistrza Miasta oraz jeden pracownik Miejskiego Ośrod−

ka Pomocy Społecznej wytypowany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Do zadań Zespołu działającego w oparciu o wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez Burmistrza

Miasta należy w szczególności:

a) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu pod względem sytuacji mate−

rialnej, mieszkaniowej i rodzinnej, na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz w oparciu

o opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych właściwych organów i instytucji.

b) współudział przy sporządzaniu list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu, o których mo−

wa w §5 niniejszej uchwały znajdujących się w wydziale merytorycznym Urzędu Miasta Lędziny.

c) rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych do list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy naj−

mu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy.

6. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków jest jawny. Jawność postępowania ma na celu reali−

zację kontroli społecznej.

§ 4. Kryteria kwalifikacji wniosków:

1) o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego mogą ubiegać się osoby pełnoletnie zamieszkują−

ce na terenie Gminy Lędziny, spełniające następujące kryteria:

a) brak samodzielnego mieszkania (brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomo−

ści zabudowanej budynkiem mieszkalnym),

b) zagęszczenie w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2

ogólnej powierzchni pokoi lub mieszkanie w lokalu nie spełniającym warunków technicznych wy−

maganych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego człon−

ka rodziny osiągnięty przez okres 3 miesięcy poprzedzających kwalifikację wniosków nie prze−

kracza 200% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 300% najniższej emerytu−

ry w gospodarstwie jednoosobowym,

2) o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, zamieszkujące

na terenie Gminy Lędziny, spełniające kryteria o których mowa w ust. 1 pkt 1a, b oraz których do−

chód brutto (dla wszystkich członków gospodarstwa domowego) w przeliczeniu na jednego człon−

ka rodziny osiągnięty przez okres 3 miesięcy poprzedzających kwalifikację wniosków nie przekra−

cza 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75% najniższej emerytury w go−

spodarstwie jednoosobowym.

Rozdział 3
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia 

umowy najmu lokalu komunalnego i socjalnego
§ 5. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Lędziny,

których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. mieszkaniowych ujęte są na listach:

a) uprawnionych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,

b) uprawnionych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.

§ 6. 1. Osoba umieszczona na jednej z list wymienionych w § 5, która bezpodstawnie dwukrotnie od−

mówiła zawarcia umowy najmu wskazanego lokalu mieszkalnego zostaje skreślona z listy, zachowując

prawo do ponownego ubiegania się o umieszczenie na liście, zgodnie z zasadami przyjętymi niniejszą

uchwałą.

2. Oczekujący na jednej z list wymienionych w § 5, który przedłoży wyrok o rozwodzie, pozostający

opiekunem dzieci pozostaje na tej samej pozycji, a osoba samotna zostaje dopisana na koniec

listy. W przypadku rodziny bezdzietnej pozostaje na tej samej pozycji wnioskodawca, a były współ−

małżonek zostaje dopisany na koniec listy.

3. Skreślenie z listy uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego i lokalu so−

cjalnego następuje w przypadku ustalenia, że:

a) dane zawarte we wniosku o przydział mieszkania są nieprawdziwe,

b) wnioskodawca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu lub posiada nie−

ruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym,

c) wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie Gminy przez okres dłuższy niż 2 lata,

d) brak informacji o zmianie adresu do korespondencji lub kontakt z wnioskodawcą jest z innych

przyczyn utrudniony,

e) wnioskodawca zrzekł się prawa do ubiegania się o przydział lokalu na rzecz byłego współmał−

żonka który wstępuje w jego miejsce na liście.

4. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy, umieszczona na li−

ście ulega zmianie:

a) na podstawie aktu urodzenia, jeżeli urodziło się dziecko, b) na podstawie aktu zgonu, jeżeli

zmarł członek rodziny,

c) na podstawie aktu małżeństwa, jeżeli osoba uprawniona lub członek jej rodziny zawarł związek

małżeński,

d) w innych sytuacjach na wniosek strony.

5. W przypadkach określonych w ust 4 pkt c i d bada się warunki mieszkaniowe i materialne rodzi−

ny wg stanu na dzień zawarcia związku małżeńskiego lub złożenia wniosku o wprowadzenie zmia−

ny w wykazie.

§ 7. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego przysługuje osobie która:

a) utraciła mieszkanie w skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

b) podlega przekwaterowaniu do lokalu zamiennego w związku z koniecznością przeprowadzenia remon−

tu kapitalnego, modernizacji bądź wyburzenia budynku, w związku z inwestycjami realizowanymi przez

gminę,

c) opuszcza dom dziecka, rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczo – wychowawczą

w związku z uzyskaniem pełnoletności jeżeli osoba ta poprzednio zamieszkiwała na terenie Gminy Lę−

dziny.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobie która:

a) utraciła mieszkanie w skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

b) jest uprawniona do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowe−

go, przy zachowaniu następujących zasad:

– realizacja wyroków eksmisyjnych lokalu będącego w mieszkaniowym zasobie Gminy Lędzi−

ny następuje przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy,

– realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w innym zasobie niż zasób Gminy

Lędziny następuje według kolejności złożenia wniosku przez wierzyciela,

§ 8. Wnioski mieszkaniowe podlegają weryfikacji raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału.

§ 9. W przypadkach wyjątkowo uzasadnionych względami społecznymi Burmistrz Miasta może podjąć

decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu z osobami spoza list, o których mowa w § 5.

§ 10. 1. Umowę najmu mieszkania komunalnego zawiera się na czas nieoznaczony.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres 1 roku.

3. Umowę najmu zawiera się po dokonaniu weryfikacji spełniania kryteriów wynikających z § 4.

4. Umowę najmu na mieszkanie komunalne zawiera się z najemcą po wpłaceniu obowiązującej kau−

cji mieszkaniowej w wysokości maksymalnej określonej w ustawie.

§ 11. 1. Wypowiadanie umów najmu odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.

2. Gmina może wycofać wypowiedzenie umowy najmu za posiadanie zaległości czynszowych tylko

w przypadku całkowitego uregulowania należności czynszowych przed zapadnięciem wyroku.

3. Burmistrz Miasta może podjąć decyzję o ponownym zawarciu umowy najmu dotychczas zajmowa−

nego lokalu z osobą, która utraciła tytuł prawny do jego zajmowania wskutek wypowiedzenia

z uwagi na zadłużenie w opłatach za używanie lokalu, jeżeli osoba ta uregulowała wszystkie na−

leżności wobec Gminy łącznie z kosztami dochodzenia tych należności, a osoba ta spełnia warun−

ki przydziału lokalu określone w § 4.

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje również w stosunku do osób, wobec których

sąd orzekł eksmisję z uwagi na zadłużenia w opłatach za używanie lokalu, a osoby te po wydaniu

wyroku sądowego uregulowały wszystkie należności wobec Gminy łącznie z kosztami dochodze−

nia tych należności, a osoba ta spełnia warunki przydziału lokalu określone w § 4.

Rozdział 4
Lokale zamienne

§ 12. 1. Gmina zapewnia zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego osobom mieszkającym w budyn−

kach lub lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny:

a) przeznaczonych do rozbiórki, modernizacji lub remontu kapitalnego,

b) przeznaczonych do wykwaterowania ze względu na sprzedaż oraz prowadzone przez Gminę in−

westycje,

c) w przypadku uznania dotychczasowego lokalu za lokal niespełniający warunków technicznych

wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

d) w przypadku zajmowania części lokalu wspólnego, w sytuacji opróżnienia pozostałej części te−

goż lokalu.

2. Gmina zapewnia wynajęcie lokalu zamiennego osobom zamieszkałym w budynkach lub lokalach

nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przeznaczonych do rozbiórki ze względu

na cele lokalizacji dróg.
Rozdział 5

Zamiany lokali mieszkalnych
§ 13. 1. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Lędziny może być doko−

nana:
a) jako wzajemna zamiana dwóch najemców tych zasobów,

UCHWAŁA NR LVIII/405/10
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  42, poz.

1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil−

nego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.  m.)

Rada Miasta uchwala: 



b) jako zamiana pomiędzy najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Lędziny a najemcą lokalu nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny.

2. Warunkiem dokonania zamiany lokalu jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego

przedmiot zamiany.

3. Warunkiem dokonania zamiany pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowe−

go zasobu Gminy Lędziny a najemcami lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Gminy Lędziny jest uzyskanie pisemnej zgody wynajmującego i właściciela lokalu nie wchodzące−

go w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny.

4. Najemcy lokali, którzy posiadają utrudniony dostęp do swoich lokali mogą ubiegać się o zamianę

na lokal, w którym utrudnienie nie będzie występować.

5. W przypadku, gdy osoba zajmująca mieszkanie nie stanowiące własności Gminy jest zagrożona

eksmisją, Zespół o którym mowa w § 3 może nie wyrazić zgody na zamianę lokali.

6. W przypadku odzyskania mieszkania komunalnego w wyniku realizacji prawomocnego orzeczenia

sądowego (eksmisja) można dokonać zamiany z innym najemcą samodzielnego lokalu komunal−

nego o mniejszej powierzchni użytkowej lokalu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) po oddaniu uprzednio zajmowanego lokalu w stanie niepogorszonym i wolnego od osób i rze−

czy,

b) wykonaniu remontu i napraw lokalu przydzielanego we własnym zakresie i złożeniu oświadcze−

nia, że przy zdaniu lokalu nie będzie on rościł od Gminy zwrotu poniesionych kosztów,

c) spełnienie kryterium dochodowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. c.

7. Zamiana lokalu dokonywana jest na pisemny wniosek najemcy.

8. Najemcy zalegającemu z opłatami czynszowymi przed wszczęciem postępowania sądowego o eks−

misję można zaproponować zamianę lokalu mieszkalnego komunalnego na lokal socjalny.

9. Można dokonać zamiany z najemcami mieszkań komunalnych, znajdującymi się w budynkach so−

cjalnych i z przeznaczeniem na lokale socjalne.

10. Dokonuje się zamian dla najemców posiadających lokal o niskim standardzie, posiadających do−

chody pozwalające na utrzymanie mieszkania o wyższym standardzie.

11. Nie zezwala się na dokonywanie zamiany, gdy nie leży to w interesie Gminy.

Rozdział 6
Zasady najmu lokalu o powierzchni powyżej 80 m2

§ 14. 1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 oddawane będą w najem za

zapłatą czynszu, którego wysokość ustalona zostanie w drodze przetargu.

2. Regulamin przetargu o którym mowa w ust 1 określi Burmistrz Miasta.

Rozdział 7
Zasady obniżek czynszu

§ 15. 1. Obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek mogą być udzielane najemcom lo−

kali, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 mie−

sięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie jest wyższy niż 70% kwoty najniższej emerytury w go−

spodarstwie jednoosobowym do wysokości 50% obniżki czynszu i 50% kwoty najniższej emerytury w go−

spodarstwie wieloosobowym do wysokości 70% obniżki.

2. Obniżki czynszu przyznawane będą na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne

okresy w przypadku, gdy niski dochód to uzasadnia.

3. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o wysokości

uzyskiwanych dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających

datę złożenia kompletnego wniosku.

4. Obniżki czynszu nie udziela się najemcom kierowanym do zawarcia umowy najmu za czynsz wol−

ny, ustalony w drodze przetargu.

Rozdział 8
Zasady postępowania w stosunku do osób, 

które pozostały w lokalach opuszczonych przez najemcę

§ 16. 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują małżonek nie−

będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których

najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała fakty−

cznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Osoby wymienione w ust. 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli zamieszkiwa−

ły z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

3. W razie braku osób wymienionych w ust. 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

4. Po rozwodzie i wymeldowaniu się najemcy z lokalu, umowa najmu może być zawarta ze współmał−

żonkiem pozostającym w tym lokalu.

5. W przypadku większej ilości uprawnionych osób, które wstępują w stosunek najmu po śmierci na−

jemcy, umowę najmu zawiera się z osobą pełnoletnią wskazaną przez pozostałych. W przypadku

niemożności ustalenia najemcy, osobę do zawarcia umowy najmu powinien wskazać sąd.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami,

które nie wstąpiły z mocy prawa w stosunek najmu po śmierci najemcy, pod warunkiem, że za−

mieszkiwały w lokalu z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 5 lat i spełniają kry−

teria zawarte w § 4 ust. 1 pkt. c.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 17. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych złożone przed dniem wejścia w życie niniej−

szej uchwały podlegają weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej uchwa−

le. W przypadku gdy spełnią one te kryteria, będą rozpatrywane wraz z wnioskami złożonym po

dniu wejścia w życie uchwały, przy czym ujęcie wnioskodawców na listach, o których mowa w §

5 uchwały następuje na zasadach określonych w uchwalez uwzględnieniem kolejności złożenia

wniosków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XXXI/ 176/ 04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.12.2004 r. w sprawie okreś−

lenia zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych Miasta Lędziny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewó−

dztwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały:
WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW GMINY LĘDZINY
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Z PRAC RADY MIASTA

Kwietniowa sesja Rady Miasta Lędziny odbędzie się

29.04.2010 r. o godz. 13.00. 

Na 27.04.2010 r. (wtorek) Przewodniczący Rady Miasta wy−

znaczył termin spotkań radnych z mieszkańcami w okręgach wy−

borczych: w Gimnazjum nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole

Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1, w siedzibie Koła Pszczelarza

w Górkach i w Zespole Szkół w Goławcu.

Spotkania zaplanowano w godz. od 16.00 do 17.00.

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta
– Komisja Infrastruktury 20.04 godz. 14.30 

– Komisja Edukacji 21.04 godz. 15.30 

– Komisja Budżetu 22.04 godz. 15.00 

– Komisja Ochrony Środowiska 23.04 godz. 13.00

– Komisja Rewizyjna 26.04 godz. 11.00

Wybory do samorządów 
najwcześniej 14 listopada

14 listopada to najwcześniejszy możliwy termin wyborów sa−
morządowych. Datę wyborów samorządowych określi prezes Ra−
dy Ministrów. 

Przy okazji przyspieszonych tragiczną śmiercią Prezydenta RP

wyborów prezydenckich, Państwowa Komisja Wyborcza przypom−

niała informację o terminach przeprowadzenia w 2010 r. wyborów

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zakończenie kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików wo−
jewództw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastą−
pi 12 listopada 2010 r. Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów

nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji (art. 25 ust.

1 Ordynacji wyborczej), tj. nie później niż 13 października 2010 r.

(środa). Wybory przeprowadza się w dniu wolnym od pracy w cią−

gu 60 dni po upływie kadencji (art. 25 ust. 1 Ordynacji wybor−

czej). W związku z powyższym wybory powinny być przeprowa−
dzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r.,
a 9 stycznia 2011 r. /R/

TU ZNAJDZIESZ 

„BIL. LĘDZINY – TERAZ!”
UM Lędziny – Portiernia. MBP Lędziny. Przychodnia Hoł−

dunów. Przychodnia Specjalistyczna KWK „Ziemowit”.
Przychodnia Goławiec. Apteka Lędziny. Centrum Medy−
czne, ul. Łanowa. Apteka Hołdunów (domki fińskie). Apte−
ka Hołdunów (naprzeciw „Biedronki”). „Tesco”. „Carrefou−
re”. „Biedronka”. Kiosk (parking) KWK „Ziemowit”. Sklep
spożywczy KWK „Ziemowit” (przed bramą). Sklep spożyw−
czy Jan Gruca, Hołdunów. Delikatesy, Hołdunów. PHU
„Rynek”, ul. Sobieskiego, Jerzy Ficek Lędziny. Piekarnia
Krzemień – Lędziny. Piekarnia Wanot – Lędziny. Księgarnie
„Kacper”, Lędziny, Hołdunów. Targowisko. Poczta Lędziny.
Poczta Górki. Poczta Hołdunów. Fundacja – Stacja Paliw,
ul. Pokoju. Sklep spożywczy Elżbieta Bogacka, Lędziny ul.
3 Maja. Sklepy spożywcze Krzysztof Rudnicki Goławiec.
Sklep spożywczy Górki (skrzyżowanie).

Rozwiązanie krzyżówki: "Czas nie stoi"
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Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o.

ul. G. Roweckiego 44; 43−100 Tychy

Zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

NIE ODDAŁEŚ JESZCZE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO?

ZRÓB TO TERAZ, A WEŹMIESZ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odna−

wialnej „MASTER” Sp. z o. o. wspólnie z Urzędem Miasta Lędziny, zapra−

szają wszystkich mieszkańców gminy do udziału zbiórce sprzętu elektry−

cznego i elektronicznego.

Zbiórka sprzętu będzie prowadzona w dniach:

– 26.04.2010r. (poniedziałek) od 10.30 do 18.00 – plac targowy
– 27.04.2010r. (wtorek) od 10.30 do 18.00 – parking przy kościele św. Anny 
– 30.04.2010r. (piątek) od 10.30 do 18.00 – Goławiec, parking przed kościołem
Każdy mieszkaniec, w zamian za oddanie zużytego sprzętu w tych dniach,

weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród podczas III Regionalnego

Festiwalu Ekologicznego „EKO−MASTER” w Tychach (29 maja 2010 r.)

Regulamin zbiórki w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla

uczestników:

– pod adresem organizatora, 

– na stronie internetowej (www.master.tychy.pl),

– w miejscu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawowym celem zbiórki jest szerzenie edukacji ekologicznej, poprzez

zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto założe−

niem jest zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę środowiska przyrodni−

czego poprzez aktywną zbiórkę materiałów niebezpiecznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pogoda pokrzyżowała szyki
organizatorom. Było zimno,
mżył deszcz i zwiedzających by−
ło dużo mniej, niż podczas je−
siennych wystaw na targowisku
miejskim (Niedziela Palmowa to
też nienajlepszy dzień na takie
atrakcje). W niedzielne przedpo−

łudnie, 28 marca, po raz trzeci na
placu przy ul. Fredry gościły
ptaki egzotyczne, gołębie raso−
we i ozdobne oraz drobny in−
wentarz domowy, które prezen−
towali hodowcy pasjonaci.

– Wystawiam tu moje uko−
chane gołębie ozdobne po raz

pierwszy, ale na pewno tu je−
szcze przyjadę – zapewniał Ja−
nusz Bogucki z Rybnika (na
zdjęciu z lewej), który hoduje
gołębie od ponad 50 lat i ucze−
stniczył w mnóstwie wystaw
nie tylko na terenie wojewó−
dztwa śląskiego. 

Kierownik targowiska Ry−
szard Buchta zaprasza na kolej−
ną otwartą wystawę w ostatnią
niedzielę kwietnia. /WM/

Ludzie jak ptaki – przed deszczem uciekli
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Dzień otwarty w SP−1
Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr

1 zaprasza w piątek, 16 kwietnia, rodziców sześcio− i siedmio−
latków na „Dzień otwarty”.

W godzinach 11.45 – 15.15 można będzie obserwować lekcje

prowadzone w klasach pierwszych. Tego samego dnia o 16.00 od−

będzie spotkanie otwarte (dla wszystkich zainteresowanych rodzi−

ców) z metodyk edukacji wczesnoszkolnej Barbarą Sosną, która

przedstawi założenia nowej podstawy programowej dostosowanej

do indywidualnego rozwoju dziecka. /G/ 

W poprzednim numerze po−
informowaliśmy o XIV Halo−
wym Turnieju Rad Miast
i Gmin Powiatu Bieruńsko−Lę−
dzińskiego w Piłce Nożnej
o puchar Przewodniczącego Ra−
dy Miasta Lędziny Piotra Go−
rzenia. Reprezentacja Lędzin
tym razem zajęła czwarte miej−
sce (konkretnie: przedostatnie;
nie startowała ekipa z Bieru−
nia). Zabawa zabawą, ale idea
turnieju jest znacznie głębsza.

Pomysł na organizację w Lę−
dzinach halowego turnieju ra−
dnych w piłkę nożną zrodził się
w trzeciej kadencji, dokładnie
w 1997 roku. Jeszcze nie istniał
powiat bieruńsko−lędziński, ale
funkcjonowały już wszystkie
gminy obecnego powiatu.
W moim przekonaniu potrzeba

integracji środowiska samorzą−
dowego była, jest i będzie.
Wzajemna wymiana doświad−
czeń oraz poglądów na różne
sprawy wielokrotnie pozwalała
znaleźć potrzebne rozwiązanie.
Jeśli do tego dodamy aktywną
formę wypoczynku oraz odrobi−
nę sportowej rywalizacji – chy−
ba nie trzeba więcej tłumaczyć.
Niemal każdy turniej cieszył się
dużym zainteresowaniem i peł−
nym uczestnictwem gmin na−
szego powiatu. W czternastolet−
niej historii halowego turnieju
radnych w piłkę nożną najczę−
ściej na podium stawały repre−
zentacje Lędzin, Chełmu Śląs−
kiego, Imielina i Bojszów – mó−
wi Piotr Gorzeń, który opraco−
wał klasyfikację drużynową tur−
nieju od 1997 roku. /G/

Zabawa i integracjaWAŻNE TELEFONY (32…)
BEZPIECZEŃSTWO

Komenda Powiatowa Policji 32−33−200
tel. dyżurnego: 32−33−255
Straż Miejska 21−66−511 wew. 32
Straż Pożarna Tychy 227−20−11, 227−30−22 

lub 998
Ochotnicza Straż Pożarna 216−62−57

ZDROWIE
Pogotowie Ratunkowe w Tychach 219−38−43

327−49−99 
lub 999

Pogotowie Ratunkowe w Lędzinach 326−75−84
326−75−85

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/−55
Gabinet Stomatologiczny "Obdent" 216−70−16
Apteki:

"Marta" 216−60−31
"10" 216−78−37
"Melisa" 216−60−64 
"Centrum" 326−64−54
"Pod Szybem" 326−73−74 wew. 43 

MIASTO
Urząd Miasta Lędziny 21−66−511, 21−66−291

21−66−301, 21−66−512
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216−67−91
Targowisko Miejskie 032 326 63 95
Gminna Kawiarenka Internetowa 032 216 71 42
Świetlica Socjoterapeutyczna 326−63−96
Ekorec 326−79−90, 326−79−91
− baza przy ul. Fredry 216−60−20
PGK Partner 216−61−23, 216−75−26
Miejski Ośrodek Kultury 326−78−33
Miejska Biblioteka Publiczna 21−67−509
Fundacja RSiKF − Ośrodek 

Sportowo−Rekreacyjny Centrum 326−27−00, 326−71−02

POWIAT
Starostwo Powiatowe w Bieruniu 216−38−20

216−38−27
fax 326−92−87 

Wydział Komunikacji 216−79−19
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 324−08−12 
Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 216−63−30
Powiatowy Urząd Pracy

w Tychach − Filia Lędziny 216−79−71
Powiatowy Rzecznik 

Praw Konsumenta 324−25−33
Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Tychach 227−52−47

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

lub 693−174−143
Pogotowie Wodno−Kanalizacyjne 227−40−31 do 32 lub 994
RPWiK SA Tychy Oddział Bieruń (Ściernie) 32−69−632 
− 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)

Informacja telefoniczna − Biuro numerów 118−913
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Orka łowi medale
Na pływalni w Rybniku roze−

grano 19−20 marca Mistrzo−

stwa Śląska Młodzików 12−let−

nich. Zawodnicy UKS „Orka”

trenowani przez Sebastiana

Walę przywieźli dwa brązowe

medale. Szymon Freitag był

trzeci na dystansie 200 m sty−

lem grzbietowym, Krzysztof Świ−

stek zajął trzecie miejsce na

dystansie 100 m stylem motyl−

kowym.

Na tej samej pływalni 9−10

kwietnia odbyły się Mistrzostwa

Śląska Młodzików 13−letnich.

Sara Marzec indywidualnie wy−

walczyła złoty medal na dystan−

sie 200 m stylem zmiennym,

natomiast Karolina Buda, Mar−

tyna Watoła, Marta Kieraga

i Sara Marzec dwukrotnie zdo−

bywały brązowe medale w szta−

fetach na dystansach 4x100 m

stylem dowolnym i 4x100 m

stylem zmiennym.

W sumie – dodając tych

5 medali do 10 zdobytych

wcześniej przez 10− i 11−letnich

zawodników lędzińskiej „Orki” –

tworzy się całkiem pokaźny

i obiecujący dorobek. /MJ/

Z związku z przełożeniem 18 kolejki, która miała

odbyć się 10 i 11 kwietnia, do niedzieli 11 kwietnia

MKS Lędziny w rundzie wiosennej rozgrywek klasy

okręgowej rozegrał zaledwie dwa spotkania. Zespół

Marcina Polarza pokazał w nich dwa oblicza.

Jako że pierwszą planowaną rundę spotkań i mecz

z Ogrodnikiem także przeniesiono na późniejszy ter−

min, lędzinianie zainaugurowali rozgrywki meczem

z LKS−em Bełk. I dość niespodziewanie zanotowali fal−

start. MKS długo nie potrafił przebić się przez defen−

sywę niżej notowanego rywala. Bełczanom pomagały

poprzeczka i słupek po uderzeniach Marcina Polarza

i Rafała Dąbrowskiego. Kiedy wreszcie w 73 minucie

Mateusz Śliwa – po dośrodkowaniu Dąbrowskiego,

napastnika sprowadzonego do Lędzin z Nadwiślana

Góra – popisał się efektownym szczupakiem i dał

MKS−owi prowadzenie wydawało się, że uda się poko−

nać LKS Bełk. Błędy defensywy w końcówce spotka−

nia sprawiły jednak, że bełczanie w odstępie 3 minut

dwukrotnie znaleźli drogę do bramki strzeżonej przez

Pawła Brandysa i zainkasowali w Lędzinach 3 punkty.

Początkiem kwietnia, MKS zmierzył się w wyjazdo−

wym pojedynku z ówczesnym wiceliderem Krupiń−

skim Suszec. Lędzinianie, wzmocnieni już Tomaszem

Matyskiem – powracającym po pauzie za kartki, dali

pokaz skutecznej i konsekwentnej piłki, pokonując ry−

wala 3:2. To była zupełnie inna drużyna niż w meczu

z LKS Bełk, w dodatku bramki zdobyte przez naszych

piłkarzy padły po wyjątkowych akcjach. Najpierw w 38

minucie Gardawski pięknym uderzeniem z rzutu wol−

nego z 25 metrów wyrównał na 1:1, dwie minuty póź−

niej Śliwa ograł kilku rywali i wpadł w pole karne. Do−

piero faul przerwał jego szarżę, a pewnym egzekuto−

rem jedenastki okazał się Matysek. Na początku dru−

giej połowy prowadzenie MKS−u podwyższył ponownie

Gardawski, który pewnie wykorzystał błąd stopera

Krupińskiego. Drugie trafienie gospodarzy na nic się

zdało i to nasi piłkarze zwyciężyli w tym pojedynku

3:2, awansując dzięki temu na piątą lokatę w tabeli.

Pierwsze dwa mecze w wykonaniu MKS−u były zgoła

odmienne. Pokazały jednak, że w lędzińskim zespole

drzemią duże możliwości. Tak walczącą i skuteczną

drużynę jak w Suszcu chciałoby się oglądać w każdym

kolejnym pojedynku. Czy tak będzie? MARCIN PODLEŚNY

Plan spotkań MKS Lędziny pozostałych 
do rozegrania w rundzie wiosennej

20 kolejka 17 kwietnia  godz. 16.00 Unia Bieruń – MKS

16 kolejka 21 kwietnia (zaległa) godz. 17.00 Ogrodnik – MKS

21 kolejka 24 kwietnia godz. 16.30 MKS – Iskra

22 kolejka 2 maja (niedziela)  godz. 17.00 Nadwiślan – MKS

23 kolejka 8 maja godz. 17.00 Śląsk – MKS

24 kolejka 15 maja godz. 17.00 MKS – LKS Łąka

25 kolejka 22 maja MKS pauzuje

26 kolejka 29 maja godz. 17.00 MKS – Leśnik

27 kolejka 5 czerwca godz. 17.00 Stal Chełm – MKS

28 kolejka 9 czerwca godz. 17.00 MKS – Kosztowy

29 kolejka 12 czerwca godz. 17.00 Wawel – MKS godz. 17.00

30 kolejka 19 czerwca godz. 17.00 MKS – Czarni

Nie jest znany jeszcze termin rozegrania meczu z Sokołem Wola, prze−

niesionego z 10 kwietnia.

Dwa oblicza MKS−u

Ostatnim akcentem zakończo−
nego sezonu Górnośląskiej Ligi
Halowej były „Memoriał pamięci
tych, którzy odeszli” – poświęco−
ny osobom, które w minionych la−
tach uczestniczyły w rywalizacji
na lędzińskim parkiecie – a także
decydujące mecze Pucharu Ligi.
Rozegrano również spotkanie
między „Piłkarskimi Legendami
Lędzin” a ich dziećmi oraz decy−
dujące pojedynki Pucharu Ligi.

W Memoriale, w którym
w szranki rywalizacji stanęło łą−
cznie dwanaście zespołów, naj−
lepsza okazała się drużyna FKS
Krysław.

Tryumf w Pucharze Ligi przy−
padł w udziale ekipie Jogi Bonito,
która w półfinale pokonała Bad
Boys 8:2, zaś w finale okazała się
lepsza od FC Powiat, który uległ
Jodze 3:6. Warto dodać, że ekipa,
której liderem jest Tomasz Maty−
sek, była także najwyżej sklasyfi−
kowaną z lędzińskich drużyn
w rozgrywkach ligowych. 

W finale Pucharu Ligi Jogę
Bonito reprezentowali (oprócz
Matyska): Paweł Brandys, Ka−

mil Sowik, Mateusz Śliwa,
Grzegorz Kostrzewa, Mateusz
Bania oraz Patryk Kostyra. 

Wiele emocji i przyjemnych
wspomnień przyniósł mecz
„Piłkarskich Legend Lędzin”
przeciw drużynie złożonej z ich
dzieci. Skład Legend sformował
Dariusz Szabrański – autor 199
goli dla Górnika i MKS−u Lę−
dziny, a w rozgrywkach GLH
zawodnik „Centrum” Lędziny.
„Szaber” do gry w swoim ze−
spole namówił: Kazimierza
Rozmysłowskiego, Mirka
Wowro, Marka Papacza, Ber−
narda Głosa oraz Romana Ma−
tyska. Naprzeciw stanęli nato−

miast: Tomek Matysek, Rafał
i Bartosz Papacz, Grzegorz Mi−
chalski, Tomek Szabrański oraz
Łukasz Gąsior. Z tej rywalizacji
zwycięsko wyszli piłkarze, któ−

rzy kiedyś decydowali o obliczu
lędzińskiej piłki. Zwyciężyli ze
swoim pociechami 7:3 i udzieli−
li im tym samym srogiej lekcji
futbolu. 

Warto dodać, że impreza ta –
podobnie jak przed rokiem –
dzięki staraniom organizatora
cyklu Jacka Pytla, przybrała for−
mę turnieju charytatywnego.
Tym razem zbierano datki na
rzecz akcji „Pomóżmy Julce”. 9−
letnia tyszanka Julia jest podo−
pieczną Fundacji „Uśmiech
dzieciom”, która wspiera lecze−
nie urodzonej z zespołem Do−
wna dziewczynki. MARCIN PODLEŚNY

Liga Halowa wróci za rok
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Drużyna Legend.

Drużyna Joga Bonito.
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SZACHISTĄ PAWŁEM KWAŚNIEWSKIM
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Jak zaczęła się Twoja
przygoda z szachami?

Dość nietypowo, bo

w szpitalu. Tam poznałem

Sebastiana Lizaka – lędziń−

skiego szachistę, z którym

trafiliśmy do jednej sali. Gdy

zauważył, że jestem zainte−

resowany grą, zaprosił mnie

do szachownicy, nauczył za−

sad. Wkrótce, za namową

taty Sebastiana, zapisałem

się do miejscowego klubu.

W jakiej lidze występuje
obecnie Klub Szachowy
Górnik Lędziny i jakie osią−
ga rezultaty?

Po zeszłorocznym awansie

występuje na najwyższym

szczeblu rozgrywek drużyno−

wych na Śląsku – w trzeciej

lidze, inaczej zwanej Ligą

Wojewódzką Seniorów. Po

czterech rundach tego sezo−

nu nasz klub plasuje się

w połowie 18−zespołowej

stawki.

Czy występujesz także
w innych klubach?

Wróciłem w tym roku do

Górnika Lędziny i nie za−

mierzam już grać w innych

klubach Wcześniej (ponie−

waż w Lędzinach funkcjo−

nuje tylko drużyna senio−

rów) występowałem w bar−

wach Unii Bieruń w lidze

okręgowej oraz Podlesianki

Katowice, w której wystę−

powałem na pierwszej sza−

chownicy w Wojewódzkiej

Lidze Juniorów. Temu

ostatniemu klubowi wiele

zawdzięczam. Występując

w barwach Podlesianki po−

czyniłem duże postępy

w grze.

Jak układa Ci się współ−
praca z innymi szachistami,
z władzami klubu?

W klubie panuje dobra at−

mosfera, co sprzyja osiąga−

niu dobrych wyników. Prezes

nie ściąga na

siłę zawodników z innych

klubów. Lędziński klub sta−

wia na wychowanków, na

swoich szachistów i myślę,

że to właściwa droga.

Wszyscy dają z siebie mak−

simum, i mimo że w klubie

mamy do czynienia z mie−

szanką rutyniarzy i młodych

szachistów, rozumiemy się

doskonale.

Co uważasz za swoje naj−
większe osiągnięcie w sza−
chach, zarówno indywidual−
ne jak i drużynowe?

Jednym z największych

sukcesów indywidualnych

był udział w Półfinale Mi−

strzostw Polski do lat 17

Cenię sobie także fakt zdo−

bycia dwukrotnego (2007,

2008) mistrzostwa powiatu

w kategorii szkół średnich

i młodzieżowego mistrzo−

stwa Tychów – także dwa ra−

zy.

Natomiast drużynowe

osiągnięcie to zdobycie

w 2009 roku drugiego miej−

sca z drużyną KSz Górnik

Lędziny turnieju rozgrywa−

nym z okazji Fischerfest

w niemieckiej miejscowości

Altrip.

Czy masz rywala, z któ−
rym szczególnie lubisz grać
i takiego z którym meczu
zawsze się obawiasz?

Moim „odwiecznym” rywa−

lem jest Rafał Król, również

zawodnik KSz w Lędzinach.

Odkąd pamiętam, kiedy

osiągnąłem poziom gry po−

zwalający walczyć mi o naj−

wyższe lokaty, bardzo często

się z Rafałem walczyliśmy

o palmę pierwszeństwa.

Każdy z nas doskonale

zna swoje sła−

be i moc−

ne strony, a pojedynki z ta−

kim rywalem są najtrudniej−

sze.

Czym dla Ciebie jest gra
w szachy?

Szachy to przede wszy−

stkim gra fair i sposób na

spędzenie wolnego czasu.

Dzięki szachom mogłem po−

znać wielu wspaniałych lu−

dzi, nie tylko z Polski, ale

i zza granicy, z którymi utrzy−

mujemy stały kontakt. Z sza−

chów się nie wyrasta, wszy−

stkim się wydaje, że to nu−

dna gra – dopiero trzeba

usiąść przy szachownicy

i przekonać się jak pasjonu−

jącą rywalizację za sobą nie−

sie. Myślę, że dla wszy−

stkich w lędzińskim klubie

prawdziwym przykładem jest

pan Józef Kaleta, który już

ponad 50 lat gra w szachy,

a co ważne – swoją wiedzę

i doświadczenie przekazuje

młodym.

Jakie jest twoje najwięk−
sze marzenie sportowe?

Chciałbym oczywiście na−

dal podwyższać swoje umie−

jętności, co pozwoliłoby mi

regularnie występować

w Górniku Lędziny, a następ−

nie odnosić sukcesy z klu−

bem. Od niedawna posia−

dam też tytuł sędziego, więc

chciałbym w przyszłości móc

sędziować na dużych ogól−

nopolskich zawodach sza−

chowych. 

Co skłoniło Cię do założe−
nia strony internetowej klu−
bu?

Chęć przedstawienia dzia−

łalności i niemałych sukce−

sów, jakie odnosi Górnik Lę−

dziny. Informacje o zawo−

dach szachowych rzadko

przedostają się do mediów.

Myślę, że za sprawą strony

internetowej

www.kszgornikle−

dziny.republika.pl

to się zmieni.

Serdecznie za−

chęcam do

odwiedzania tej

witryny.

Rozmawiał: 

MARCIN PODLEŚNY

Gra fair
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W związku z tegorocznymi ob−

chodami 850−lecia Lędzin zwra−

camy się do Państwa z apelem

o pomoc w organizacji „wysta−

wy wspomnień”. 

Prosimy o aktywne zaanga−

żowanie w stworzeniu wystawy

miejskiej poprzez udostępnie−

nie przez Państwa starych, ar−

chiwalnych zdjęć przedstawia−

jących nasze miasto (mile wi−

dziane będą także zdjęcia ob−

razujące obecny wizerunek da−

nego miejsca), pocztówek,

scen dokumentujących życie

w Lędzinach, wycinków praso−

wych. 

Zebrane materiały posłużą

do zorganizowania wystawy p.

n. „Ocalić od zapomnienia”.

Będzie to jubileuszowa, jakże

wspaniała wystawa zorganizo−

wana przy współudziale mie−

szkańców naszego miasta. 

Przy każdej fotografii powinny

znaleźć się (na kartce) informa−

cje: 

– imię i nazwisko właściciela

fotografii, adres, telefon kon−

taktowy

– opis zdjęcia (kogo i co

przedstawia zdjęcie)

Stare fotografie zostaną ze−

skanowane na miejscu, a orygi−

nały oddane właścicielom. 

Termin składania dokumen−

tacji fotograficznej upływa 31

maja 2010 roku. Zdjęcia na−

leży składać w Miejskim

Ośrodku Kultury lub w Wy−

dziale Administracji Urzędu

Miasta Lędzinach (parter, po−

kój 06).

Liczymy na Państwa pomoc

i wsparcie w organizacji wysta−

wy. 

Wystawa będzie udostępniona

od 14 czerwca w Ratuszu. 
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APEL: Pomóż stworzyć wystawę wspomnień

R E K L A M A

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Pokoju 17

zapraszają na

Bezpłatne 
badania mammograficzne

wszystkie kobiety 
w wieku 50−69 lat

Jeśli nigdy nie wykonywałaś 

badania mammograficznego

Jeśli od ostatniego badania minęły 24 miesiące

Skorzystaj
− z bezpłatnego badania

− bez skierowania  lekarskiego

− bez kolejek i terminów

Możliwość rejestracji telefonicznej:
32  326 62 53, 32  326 73 74



ZNACZENIE WYRAZÓW:
Poziomo: 1. Hołdunowski, znako−

wany na niebiesko, przebiegający

z Giszowca do Jelenia. 7. Większa

naprawa. 8. Nasze uprzemysłowio−

ne i zurbanizowane miasto. 9. Mię−

dzygminne Przedsiębiorstwo Gospo−

darki Odpadami i Energetyki Odna−

wialnej. 10. Zewnętrzna strona cze−

goś. 11. Osoba zobowiązana do za−

płacenia sumy określonej w tracie.

15. Czwarta część garnca. 19. Pa−

tron naszej najstarszej świątyni. 20.

Promieniotwórczy pierwiastek che−

miczny o symbolu Pm z rodziny lan−

tanowców. 23. Skrót podpisu. 26.

Przebieg pracy zawodowej człowieka

w ciągu jego życia. 27. Rozśpiewany

zespół szkolny działający przy Szko−

le Podstawowej nr 1. 28. Najważ−

niejszy filar społeczeństwa.

Pionowo: 1. Mały sklep. 2. Do−

mowa chłodnia. 3. Górka zwana kie−

dyś Piorunową. 4. Pierwszeństwo.

5. Nadawanie programu radiowego

lub telewizyjnego. 6. Talerz na da−

chu. 12. Przyrwa należąca do zle−

wiska Wisły. 13. W Sali „Piast” ma

powierzchnię 50 m?. 14. Dość otyła

postać człowieka. 16. Szkoła tańca

z Mysłowic. 17. Zgodność brzmienia

zakończeń wyrazów. 18. Nagus na

obrazie. 20. Hazardowa gra w karty.

21. Jest wizytówką Miejskiego

Przedszkola nr 2. 22. Znana piosen−

karka, która wystąpiła m. in. na

„Dniach Lędzin”. 23. Materiał de−

karski. 24. Jedna drugą myje. 25.

Na morzu i na włosach.

Litery z pól dodatkowo ponumero−

wanych od 1 do 11 dadzą rozwiąza−

nie krzyżówki, które znajduje się we−

wnątrz numeru.
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krzyżówka

130 bombonierek, 160 żółtych żonkili doniczko−

wych i 50 czekoladowych zajączków wielkanocnych

rozdano podczas dorocznego spotkania wielkanocne−

go członków i podopiecznych Lędzińskiego Stowarzy−

szenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro−

dzin. Spotkanie odbyło się 27 marca, w sobotę,

w restauracji „Pinocy”. Biesiadę 160 osób przy ka−

wie, herbacie i ciastkach umilali 8−letni Szymon Wró−

bel z Krasów (dziecięco−młodzieżowy Ślązak Roku

2008), rodzeństwo Iza i Rysiek Lipińscy z Lędzin,

którzy zaprezentowali wiersze swojego autorstwa

oraz lędzińska grupa „Sones”, odtwarzająca tym ra−

zem z płyt pieśni z repertuaru parafialnego chóru

„Sursum Corda” z Hołdunowa. Imprezę sponsorowa−

li Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych i firma Pino−

cy. Pod koniec spotkania Jerzy Wodzisz zapisywał

chętnych na wycieczkę do Kalwarii Zebrzydowskiej

w pierwszej po−

łowie maja. 

– Nie spodzie−

wałem się, że

„od ręki” skom−

pletuję całą li−

stę wycieczko−

wiczów – powie−

dział. /WM/ 

Zajączek u Pinocego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Inte−

gracyjnymi nr 1 gościła na dorocznym

spotkaniu integracyjnym członków i podo−

piecznych Lędzińskiego Stowarzyszeniu

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich

Rodzin. Spotkanie zostało zorganizowane

jak zwykle w okresie karnawału, ale

wczesną wiosną, 10 kwietnia. Zebrani

najpierw gorąco oklaskiwali występ grupy

dzieci z Przedszkola nr 1 za pięknie wy−

konaną wiązankę piosenek i elementy ta−

neczne, a następnie zespół taneczny

z klasy III a – integracyjnej, który świetne

zaprezentował się zarówno w tańcach

współczesnych, jak i tych z czasów ich

mam czy nawet babć. 

Krystyna Cuber, prezes stowarzyszenia

niepełnosprawnych, serdecznie podzięko−

wała młodym wykonawcom za miłe wraże−

nia podczas ich występów, a 6−letnia Mar−

tynka razem ze starszą siostrą Agnieszką

wręczyła im po czekoladzie od Stowarzy−

szenia. Prezeska nie szczędziła też słów

wdzięczności dyrekcji i nauczycielom SP

1 za gościnę, a na ręce Ewy Kicińskiej, od

lat szkolnej koordynatorki tego spotkania,

przekazała koszyczek z kwiatami.

Podczas poczęstunku uczniowie

z klasy IV b zaprosili dzieci i młodzież

ze stowarzyszenia niepełnosprawnych

do wspólnego wykonywania kwiatów

wiosennych z krepy i bibuły w ramach

warsztatów plastycznych. Przy kawie

i herbacie wspólnie degustowano kilka−

naście babek wielkanocnych upieczo−

nych przez nauczycielki SP 1.

W trakcie spotkania napływały donie−

sienia radiowe o tragedii pod Smoleń−

skiem, więc uczczono też minutą ciszy

pamięć ofiar tej katastrofy lotniczej. /WM/ 

Wiosenne spotkanie w Jedynce
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Z Klimonta nad Ziemowit
Na Klemensowej Górce przeprowadzono 27 marca XII zawody

w lotach balonów standardowych i nietypowych na ogrzane powie−
trze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu bie−
ruńsko−lędzińskiego oraz podopiecznych Warsztatu Terapii Zaję−
ciowej w Lędzinach.

– Wiatr jest dosyć mocny, dlatego starty odbywają się na zawie−
trznej, czyli z przeciwnego zbocza Klimonta w stosunku do zacho−
dniego kierunku tego wiatru – po to, ażeby wyeliminować ewen−
tualne uderzenia modeli balonów o kościół św. Klemensa – tłuma−
czył Janusz Musik wybór miejsca startu balonów innego niż
w ubiegłych latach.

W zawodach zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju startowało 66 dziewcząt i chłopców. Ich rywalizacji
przyglądało się wielu rodziców, dziadków i przyjaciół, między in−
nymi burmistrz Wiesław Stambrowski, Marek Bania, Edward Żoł−
na i Stefan Stachoń z Zarządu Wojewódzkiego LOK. Sześciooso−
bowej ekipie sędziów przewodniczył Marek Lizak. W rolę sędziów
startowych wcielili się Janusz Musik i Marek Opalach.

Tradycyjnie spore sukcesy odnieśli w zawodach młodzi pasjona−
ci modelarstwa z naszego miasta, zwłaszcza w kategorii balonów
standardowych. Rywalizację zawodników ze szkół podstawowych
wygrała para Kamila Borkowska i Magda Tam z SP 3 w Hołduno−
wie, których balon leciał aż 4 minuty i 15 sekund. Trzecią lokatę
wywalczyły ich koleżanki szkolne Patrycja Szypuła i Monika Ku−
kier, a przedzielił je duet Julia Poprawska – Sylwia Komandera
z SP w Imielinie. Był to również duży sukces instruktorki modelar−
stwa wszystkich tych zawodniczek Sylwii Komandery, nauczyciel−
ki z SP 3. 

Jeszcze lepiej lędzinianie spisali w grupie gimnazjalistów, gdyż
zajęli całe podium. Złoty i srebrny medal zdobyły duety WTZ Lę−
dziny Jacek Barucha z Tomkiem Synowcem (ich balon pobił re−
kord zawodów w długości lotów – 4 minuty i 40 sekund) oraz Ag−
nieszka Kawała z Markiem Hajdukiem, natomiast srebrny medal
wywalczyła para Kamila Zdebik i Magda Żurek z G 2.

Kategorię balonów nietypowych rozegrano w jednej grupie wie−
kowej – łącznie dla modelarzy z podstawówek i gimnazjów. Naj−
dłużej, bo 2 min. 45 sek., leciał balon Angeliki Nowak i Zuzanny
Piekorz z Klubu Modelarstwa Lotniczego LOK Bojszowy (instruk−
tor Edmund Chrobok). Kolejne miejsca na podium zajęły pary: Ka−
mila Zdebik i Magda Żurek oraz Julia Poprawska i Dawid Jaromin
z SP w Imielinie.

Wymienieni zawodnicy (i zdobywcy czwartych i piątych lokat)
otrzymali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, a najlepsze pary
w obydwu kategoriach również puchary z rąk Henryka Barcika –
przewodniczącego Rady Powiatu, prezesa ZP LOK, Franciszka
Musioła i innych działaczy. Nagroda za najciekawszy projekt i naj−
lepsze wykonanie balonu przypadła Julii Poprawskiej i Dawidowi
Jarominowi.

Kierownikiem zawodów był Jerzy Uzdrzychowski. Nad ich prze−
biegiem czuwał Franciszek Musioł. Tradycyjnie imprezę wsparł
Powiat Bieruńsko−Lędziński, a ponadto Fundacja Rozwoju Sportu,
Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach, firmy Renaty i Marka
Stolorzów, Anny Świerc−Poprawskiej oraz Katarzyny i Piotra Jaro−
minów z Imielina. /WM/ 

Balon standardowy.

Balon powiatowy.

W barwach LOK. Kurczak

Nagrody odbierają Kamila Borkowska 
i Magda Tam. Najlepsi zawodnicy z gimnazjów i szkół podstawowych.
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