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Jak odbudować zapomniany zabytek?

Pomysł na bramę
�− Od gości z Czech dostałem książkę
prezentującą Unicov i Lędziny. W części
poświęconej Lędzinom znalazłem dwie
fotografie, przedstawiające budynek na−
szej biblioteki dawniej i dziś. Na starej
fotografii na pierwszym planie widać sta−
rą, murowaną bramę, którą ja pamiętam
jeszcze z lat sześćdziesiątych − mówi
Emil Piątek, radny. − Pomyślałem, że
skoro ocaliliśmy ten zabytkowy budynek,
może warto pokusić się także o odbudo−
wę bramy? W ziemi widać jeszcze
szczątki jej dawnych fundamentów. To
byłby jakiś symbol przeszłości miasta.

Budynek wybudowano około 220 lat
temu. Kiedyś należał on do zabudowań
kościoła św. Anny. Kilkanaście lat temu
księża przeprowadzili się do nowego
probostwa, a gmina gruntownie wyre−
montował mocno podniszczony obiekt.
Znalazła się w nim Miejska Biblioteka
Publiczna. Tu mają swoją siedzibę
"Kontrast" i Towarzystwo Kulturalne
im. A. Fabery.

− Przedstawiłem pomysł burmistrzo−
wi. Spodobał się. Może uda się odbudo−
wać zabytkową bramę. Nie powinno to
wiele kosztować − mówi E. Piątek.

Radny przypomina ponadto, że
w bliskim sąsiedztwie znajduje się
działka po byłej wikarówce, której −
według zapisu śp. księdza Głucha − nie
można sprzedać, ale którą, zgodnie
z wolą proboszcza, można wykorzy−
stać w celach społecznych. To duży
i pięknie położony teren. Czy nie war−
to się zastanowić, jak można go wyko−
rzystać?

Może − podpowiadamy − uda się zna−
leźć sponsora, który podejmie się odbu−
dowy bramy na przykład w zamian za
dyskretną reklamę lub pamiątkową in−
skrypcję? ����
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Współpraca
na okrągło
� W Lędzinach nie ma dru−
żyny hokejowej, w Unicovie
nie ma klubu pływackiego. Za
to u nas i u nich są piłkarze,
szachiści, tenisiści …

Nasza delegacja przebywają−
ca w dniach 7−9 marca w Uni−
covie i nasi czescy partnerzy
ustalili ramowy plan współpra−
cy na rok bieżący. Przewidzia−
no w nim między innymi wy−
jazd naszej piłkarskiej drużyny
młodzików do Czech w czerw−
cu, zorganizowanie w Lędzi−
nach wspólnego obozu dla
młodych piłkarzy obu krajów
(prawdopodobnie w lipcu) oraz
piłkarskiego meczu oldbojów
podczas lędzińskich dożynek.
Przygotowany zostanie także
polsko−czeski turniej szacho−
wy. Bliższe kontakty nawiązu−
ją tenisiści stołowi. 

− Delegacja czeska przyje−
dzie także na czerwcowe Po−
wiatowe Targi Przedsiębiorczo−
ści i Ekologii. Chcemy także
zorganizować międzynarodo−
wą konferencję nauczycieli,
poświęconą między innymi ta−
kim zagadnieniom jak praca
z trudnymi uczniami, zarządza−
nia szkołą itp. Być może dołą−
czą się do niej partnerzy ze Sło−
wacji − poinformowała Mariola
Jaromin z Referatu Promocji
Gminy i Współpracy z Zagra−
nicą Urzędu Miasta. ���

Powiatowe Centrum
Społeczno−Gospodarcze
� 1 kwietnia zostanie oficjal−
nie otwarte Powiatowe Cen−
trum Społeczno−Gospodarcze.
znajdujące się w budynku dy−
rekcji byłej kopalni "Piast",
znajdujący się naprzeciwko
ratusza, przy ul. Lędzińskiej
24. Obiekt ten i jego otoczenie
zostały zmodernizowane ko−
sztem 5,3 mln zł staraniem po−
wiatu bieruńsko−lędzińskiego
ze środków finansowych po−
wiatu, budżetu państwa oraz
Europejskiego Funduszu Roz−
woju Regionalnego. Mają
w nim swoją siedzibę Inkuba−
tor Przedsiębiorczości, Inku−
bator Organizacji Pozarządo−
wych, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie oraz inne
jednostki.  ���

� Reprezentacje pięciu szkół
uczestniczyły 7 marca w I Mię−
dzygminnym Przeglądzie Sce−
nek Kabaretowych w Języku
Angielskim "English for fun"
w Gimnazjum nr 2, którego
pomysłodawczyniami i organi−
zatorkami były nauczycielki
Aleksandra Rafa i Barbara Wo−
lińska.

Według jury pierwszorzędnie
zaprezentowali się gospodarze
− uczniowie z hołdunowskiego
gimnazjum. Klaudia Mędlew−
ska, Angelika Mędlewska, Ja−
kub Bodziony, Jan Barcik
i Marcin Habryka znakomicie
wykonali scenkę pt. "The Fire
Practice", a poza konkursem
(chyba jeszcze lepiej) skecz
"The Doctor". Kolejne miejsca

zajęły grupy z Gimnazjów: nr 2
w Bieruniu, z Chełmu Śl., nr 6
z Mysłowic − Kosztów oraz nr
3 z Lędzin − Goławca (opiekun−
ki Bożena Szczepańska i Anna
Nagi). Występy gimnazjalistów

oceniało jury: Mariusz Drogo−
kupiec, Aleksandra Kaleta
i Anna Czarnota. Nagrody
i upominki ufundowali gospo−
darze imprezy oraz Szkoła Ję−
zykowa "Angmen". ����

Kabaret w gimnazjum

� Konkurs pt. "Maskotka
Miasta Lędziny" został roz−
strzygnięty. Wśród nadesła−
nych prac dominowało wyo−
brażenie górnika (przeważnie
w galowym mundurze),
a w symbolice − Górka Kle−
mensowa i górnicze godło. Ko−
misja przyznała sześć wyróż−
nień, które otrzymali: Jan Bar−
cik za maskotkę o nazwie Bo−
ciek Klimontek − Gimnazjum
nr 2; Ewa Ciesielska za ma−
skotkę o nazwie Kopacz Kli−
moncik − SP nr 3; Adrian Grze−
buła za maskotkę o nazwie
Nasz Górnik − SP nr 3; Paulina
Iwan za maskotkę o nazwie Lę−
dzinek − SP nr 1; Natalia Sikora
za maskotkę o nazwie Pan Kli−
montek − SP nr 3; Anita Żurek
za maskotkę o nazwie Mały
Górniczek − SP nr 3. 

Wręczenie nagród odbyło się
27 lutego podczas sesji Rady
Miasta. Gratulujemy wyróż−
nionym i dziękujemy wszyst−
kim uczestnikom. ����

Maskotka Miasta Lędziny
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PIOTREM GORZENIEM, przewodniczącym Rady Miasta
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Więcej 
radarów
przeciwko
piratom
� 27 lutego przedstawicie−
le samorządu powiatu bie−
ruńsko−lędzińskiego spo−
tkali się z pracownikami
Komendy Powiatowej Poli−
cji w Bieruniu oraz nadko−
misarzem Andrzejem Ku−
kułą zastępcą komendanta
wojewódzkiego policji.
Kierownictwo KPP przed−
stawiło ubiegłoroczne re−
zultaty pracy, wysoko oce−
nianej przez zwierzchni−
ków z Katowic. Statystyka
mówi, że poziom bezpie−
czeństwa w powiecie zna−
cząco się poprawił, wysoka
jest wykrywalność popeł−
nionych przestępstw. Praw−
dziwym utrapieniem są
wandalizm, drobne kra−
dzieże, pijani rowerzyści
oraz pijani i lekceważący
przepisy drogowe kierowcy
pojazdów mechanicznych. 

W 2007 r. na drogach pu−
blicznych znajdujących się
pod nadzorem KPP Bieruń
zaistniało ogółem 85 wy−
padków (w których 4 oso−
by poniosły śmierć, a 141
doznało obrażeń ciała) oraz
394 kolizji. 

Ze statystyki wynika, że
najwięcej wypadków dro−
gowych i kolizji zdarza się
w Bieruniu, najmniej Cheł−
mie Śląskim. 

Jeśli chodzi o Lędziny, to
w ubiegłym roku drogówka
odnotował w sumie 99 róż−
nych zdarzeń, w tym 81 koli−
zji i 18 wypadków, w których
zginęła jedna osoba, a 21 zo−
stało rannych.

Policja obiecała zakup
dodatkowych radarów do
wyłapywania piratów dro−
gowych, a samorządowcy
zapewnili, że dalej będą
pomagać finansowo poli−
cji, szczególnie w zaku−
pach sprzętu i wyposaże−
nia.

Lędziny na wspomnia−
nym spotkaniu reprezento−
wał komendant straży miej−
skiej Jan Hudzikowski. 

� Na początku marca o miano największego
niszczyciela w Lędzinach walczyli orkan Em−
ma i miejscowi wandale. Orkan m.in. prze−
wrócił dwie dorodne brzozy na blaszaną wiatę
dla zawodników obok boiska piłki nożnej przy
ul. Asnyka, czym spowodował całkowite jej
zniszczenie (skutki tego zdarzenia usunęła − na
zlecenie Urzędu Miasta − firma Ekorec).

− Nową wiatę musimy postawić jeszcze
przed pierwszym meczem rundy wiosennej,
jaki rozegrają nasi juniorzy 5 kwietnia − mówi
wiceprezes MKS Lędziny, Edward Urbań−
czyk.

Wandale zniszczyli złośliwie kilka ławek na
Stawiskach przy ul. Sobieskiego, na terenie
uporządkowanym i zagospodarowanym przez
działaczy Klubu Seniora przy MKS Lędziny,
którzy pod szefostwem Emila Piątka organizu−
ją tam m.in. doroczne festyny "We Dworze".

− Nie dość, że połamali kolejne ławki, to je−
szcze pomalowali ściany blaszanego kontenera
przerobionego na toalety wulgarnymi słowami
− użala się Alfred Kapica, jeden z działaczy
Klubu Seniora. − Przesiadują tu do późnej no−
cy, piją alkohol i popisują się. Widać, że wiel−
ką uciechę mają z trzaskania flaszek. My, se−
niorzy, społecznie, z wielkim wysiłkiem urzą−

dziliśmy tu plac do przeprowadzania festynów,
boisko do piłki nożnej itp., a ta "nasza kochana
lędzińska młodzież" tak się nam odwdzięcza −
kiwa głową ze smutkiem.

Wandale uszkodzili też kilka znaków drogo−
wych stojących wzdłuż ul. Paderewskiego. Po−
wyginali metalowe słupki, a jeden znak cał−
kiem zniszczyli. Kto zapłaci za skutki tego
chamstwa i głupoty? Oczywiście my, z na−
szych podatków. A pośrednio ich rodzice
i dziadkowie. Jeśli nie chcemy w nieskończo−
ność pokrywać kosztów chuligańskich wyczy−
nów, musimy wreszcie zacząć skuteczniej się
temu przeciwstawiać! Policja i straż miejska
bez efektywnej współpracy ze społeczeństwem
nie są i nie będą w stanie utrzymać ładu i po−
rządku w mieście. 9��:

Wandale 
rywalizowali z Emmą

,,Jutro będzie Wielkanoc,
Babki w piec już wsadzone,
Gotują się kiełbasy
I mieć będziemy święcone"
Maria Konopnicka

Wszystkiego najlepszego 
na te wspaniałe 

Święta!
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Ilona Cuber−Cebula i Joachim Pinocy oraz Maria Błotko−Kiszka z Chełmu Śląskiego 
gwiazdami uroczystego wieczoru  

Clemensowa gala w 
"
Piaście"

�21 lutego podczas gali
w wypełnionej do ostatniego
siedzącego miejsca sali "Piast"
Clemensy AD'2007 odebrali:
Maria Błotko−Kiszka artysta
plastyk z Chełmu Śląskiego −
w kategorii Clemens Pro Arte −
za osiągnięcia w twórczości ar−
tystycznej oraz lędzinianie:
Ilona Cuber−Cebula − w kate−
gorii Clemens Pro Cultura − za
upowszechnianie kultury i Joa−
chim Pinocy − w kategorii Cle−
mens Pro Publico Bono − za
wspieranie inicjatyw na rzecz
kultury i ochrony jej dóbr. Lau−
dacje na cześć laureatów wy−
głosili ks. Henryk Pyka − dy−
rektor Muzeum Archidiece−
zjalnego w Katowicach, Aloj−
zy Lysko i Piotr Skrzypecki −
były wojewódzki kurator
oświaty, obecnie dyrektor jed−
nej z dużych jednostek oświa−
towych. 

Laureaci oprócz nagród pie−
niężnych (jedynie nagroda Cle−
mens Pro Publico Bono jest na−
grodą honorową) otrzymali
brązowe statuetki przedstawia−

jące św. Klemensa − patrona na−
szego zabytkowego kościoła.

Na wstępie uroczystości
przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Barcik przedstawił syl−
wetki wszystkich nominowa−
nych (przez samorządy, organi−
zacje i stowarzyszenia społecz−
ne) do nagrody Clemensa. Sta−
rosta Piotr Czarnynoga przypo−
mniał laureatów z poprzednich
lat (z Lędzin są na tej liście He−
lena Szabrańska, Zespół Fol−
klorystyczny Lędzinianie, Kle−
mens Ścierski i ks. kanonik
Józef Przybyła) i ogłosił we−
rdykt kapituły.

Po laudacjach, wręczeniu sta−
tuetek, dyplomów i po wystą−
pieniach laureatów były kwiaty
i gratulacje od władz samorzą−
dowych, rodzin, przyjaciół
i współpracowników. W imie−
niu władz samorządowych lau−
reatom gratulowali burmistrz
Wiesław Stambrowski i prze−
wodniczący Rady Miasta Piotr
Gorzeń. Okolicznościowe listy
nadesłał wojewoda śląski Zyg−
munt Łukaszczyk. 

Oficjalną część wieczoru za−
kończył ks. kanonik Józef
Przybyła.

− "Człowiek, obok różnych
pożądań ma zapotrzebowanie
na wartości duchowe. One czy−
nią go prawdziwie wolnym. Bo
tej wartości ducha nie jest
w stanie człowiekowi nikt i nic
odebrać do końca jego dni.
Najważniejsze, aby człowiek
znalazł odpowiedź na pytanie
o sens życia" − przypomniał
ksiądz dziekan słowa prof.
Wiktora Frankla, austriackiego
psychologa, byłego więźnia
obozu zagłady KL Auschwitz.

− Ogromnie się cieszę, że są
wśród nas laureaci Clemensa
2007. To są ci, którym jeszcze
chce się chcieć (!) coś czynić
dla innych. Są to ludzie okre−
ślonych zawodów, powołań,
wypełniający rozliczne obo−
wiązki, a jeszcze chce im się
robić coś innego dla innych! −
podkreślał ks. Przybyłą. − To,
co robicie, zaowocuje w przy−
szłości. Dlatego chwała Wam,
że macie tyle mocy ducha.
Oby wasze kolejne dni życia,
pracy zawodowej i kulturalnej
rodziły nowe, pełne podziwu

dzieła, były bogactwem które
przekażemy następnym poko−
leniom. Niech ta ziemia lę−
dzińska będzie ziemią rodzącą
nowe talenty dla wielkiej na−
grody kolejnych Clemensów.
Życzę dużo nadziei, wytrwa−
nia mimo codziennych dole−
gliwości i trudności.

Po zakończeniu wystąpienia
ksiądz kanonik ofiarował laure−
atkom perfumy, a Joachimowi
Pinocemu cygaro przedniejszej
klasy. 

Gali towarzyszyła wystawa
dorobku laureatów w holu na−
szego ratusza. Na nieoficjalną
część wieczoru Joachim Pino−
cy zaprosił gości do dużej sali
swojej restauracji. Wystąpił
chór "Sursum Corda" (z udzia−
łem laureata), odbył się kon−
cert "muzyki lekkiej, łatwej
i przyjemnej", którego wyko−
nawcami byli przyjaciele Me−
cenasa: Grażyna Bieniek, Lu−
cyna Wurzel, Hubert Miśka
i Adam Żaak (na fortepianie
akompaniowała im Katarzyna
Rzeszutek). ���-��

Zdjęcia z uroczystości 
na stronie 16.

W bieżącym roku po raz siódmy zostały wręczone Nagrody
Starosty Bieruńsko−Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury.

Z WYPOWIEDZI LAUREATÓW
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�Zwołane na 19 lutego w ba−
rze "Anita" walne zebranie
sprawozdawcze Lędzińskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin przebiegało
sprawnie, bez zgrzytów czy
polemik, więc chyba mało kto
z 67 jego uczestników przypu−
szczał, iż zakończy się ono za−
wieszeniem de facto działal−
ności zarządu.

Jednogłośnie lub niemalże
jednogłośnie powoływano
przewodniczącego zebrania
(został nim Jerzy Kozłowski)
i poszczególne komisje. Spra−
wozdanie z rocznej działalności
stowarzyszenia przedstawiła
prezes Krystyna Cuber, nato−
miast skarbnik Józef Fik zapo−
znał z wynikami finansowymi
za ubiegły rok. 61 obecnych (6
osób, głównie z zarządu,
wstrzymało się od głosu) udzie−
liło zarządowi absolutorium.

Prezeska zapoznała z pla−
nem działań na bieżący rok,
który został przez zebranych
przyjęty (oprócz dorocznych
imprez, terapii i wycieczek in−
tegracyjnych zamierza się zor−
ganizować między innymi 3−
dniowy wyjazd do wód ter−
malnych w Słowacji i rekrea−
cyjną wycieczkę w okolice
Czeladzi w ramach terenowej
turystyki samochodowej (przy
współpracy ze stowarzysze−
niem JEEPnięci SILESIA
w Katowicach). W punkcie
wolne wnioski poprzedni pre−

zes Ryszard Malina zgłosił
trzy postulaty dotyczące zmian
w statucie stowarzyszenia, po
czym złożył na ręce przewo−
dniczącego zebrania, który nie
krył swojego zaskoczenia, pi−

semną rezygnację z funkcji
w zarządzie − swoją, Czesława
Orzegowskiego i Józefa Fika. 

Wskutek tego w zarządzie
pozostały tylko dwie osoby:
prezes K. Cuber i wiceprezes
Jerzy Wodzisz. Uzgodniono,
że w marcu zostanie zwołane
kolejne walne zebranie stowa−
rzyszenia dla uzupełnienia
składu zarządu zgodnie z wy−
mogami statutu.

11 marca niemalże jednogło−
śnie (wstrzymywali się od gło−
su tylko kandydaci) do zarządu
wybrane zostały osoby propo−
nowane przez prezeskę: Gra−
żyna Cyganik, Piotr Szydłow−
ski i Tomasz Szwedo.  Pięcioo−
sobowy zarząd ukonstytuował
się 15 marca. W tym samym
dniu w restauracji "Pinocy"
odbyło się przedwielkanocne,
"zajączkowe" spotkanie stowa−
rzyszenia dla którego wystąpił
chór "Sursum Corda". ����

Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin

Zarząd w nowym składzie �����������
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Z PRAC RADY MIASTA

Podczas XXV sesji Rady Miasta Lędziny, 28 lutego, radni
uchwalili między innymi:

� Przyjęcie programów "System Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Mieście Lędziny" oraz "System Profilaktyki
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Mieście Lędziny".
� Przekazanie Powiatowi Bieruńsko−Lędzińskiemu z budże−

tu Lędzin na 2008 rok 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinan−
sowanie remontu auli oraz adaptację pomieszczenia na multi−
medialną salę audiowizualną w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach.
� Przebudowę wejścia wraz z pochylnią dla osób niepełno−

sprawnych przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Inwestycja ta
będzie zgłoszona do dofinansowania ze środków Państwowe−
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
� Przystąpienie do:

− utworzenia Centrum Współpracy Międzynarodowej (ul. Ko−
lonia Piast 5),

− rekonstrukcji historycznego wąwozu wraz z kapliczką w Lę−
dzinach (szlak na Górkę Klemensową).

Oba te projekty będą zgłoszone do dofinansowania ze środ−
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą−
skiego na lata 2007−2013;
�Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanaliza−

cyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko−
munalnej "Partner" Sp. z o. o. w Lędzinach na lata 2008−2012;
� Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymania,

cofania oraz wysokości stypendium sportowego Burmistrza
Miasta Lędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie sportowym (we współzawo−
dnictwie krajowym lub międzynarodowym). Maksymalna kwo−
ta stypendium wynosi 200 zł. ���

Wybrano 
nowych szefów
9 �������-	������	�������������

��	�������	$��$ ���	�����3��	���

!�� 	��	��&��	��������$�	
����"

7�	���$����	'����$����	#%���

$�	� &� ��	� ,�������	��!����

D�����	��� ��	�	%
������$�4

$�*��	
����	���&�	&��	
��������

&���+�$�	��*�	N�&�����N4	� �!�����

��*�	N:���	E��-�	�������N	
���

J*���%&3�$���	9������	��$�&�

<�����������	� '����������"

D��	$����$������-	!��	���� ��

����"

�
�%�*	������	$�����*�	��


������	����3 	�
*�$�	B$����

� 
���� ���	$��$ ������	����

���$��3	&���!�	
 �$�*�	��!��	D��

� ��	�������4	$�*��	������	��$��

-�������	��	��	��������$�	)��

���	7��������"	A $�&��	'�����

(����+�$�4	!���	���$���	<�������

����	A��
�� 	��$*�	� ,�������4

������	��!����	��	$�������$�	)��

����� 	B $����	K��� 	'�����	,��

����"	�

��EF?;G>;3�?H�3�I3?3FJ�C;�C3 �%J#%E5�

J�H%E��?$���3$3$���#GF�;%J7*

����������

��	������	�	 �����3	��	���O/M/O>0	)��	'�����	,�����	

�	���	I0">I"I>>0	�"

��EFK�LJ�?;G�3C�E?�3>3�;M�N�J%;J�F3HN7*7�J?3�E5

HJ�N=N�F#J��>;3�3�EI3�3F�3�JF�J%;J�O7;ECP��

%J�HE�E%;E�I ;%N�#GF�;%N-

������������	 �����3	��	��O??O>M	�	�
�����	������������	

�����	��	�!������	�
���������	%���$*�4

%J�3C�E?�3F�'�C�;EH%;J��AAQ�F3�/'� J�7J��AAR��$

�21 lutego w Powiatowym
Zespole Szkół w Lędzinach
odbyły się dwa turnieje futsalu:
"Turniej Lędzińskich Szkół
Gimnazjalnych" o puchar prze−
wodniczącej Komisji Eduka−
cji, Kultury, Sportu, Rekreacji,
Ochrony Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Miasta Lę−
dziny Krystyny Wróbel oraz
"Turniej 3 Hal" Szkół Ponad−
gimnazjalnych Powiatu Bie−
ruńsko−Lędzińskiego.

Rywalizacja w halowej pił−
ce nożnej toczyła się między
trzema zespołami lędzińskich
szkół gimnazjalnych oraz
między trzema zespołami
szkół ponadgimnazjalnych
(w zawodach wzięło udział
łącznie ok. 60 zawodników,
których grę śledzili opiekuno−
wie, nauczyciele wf, kibice). 

Zawody lędzińskich szkół
gimnazjalnych zakończyły się
sukcesem drużyny z Gimna−

zjum z Oddziałami Integracyj−
nymi nr 2 prowadzonej przez
Dariusza Jakubowskiego. II
miejsce zajął zespół z Gimna−
zjum nr 1 prowadzony przez
Adama Szymańskiego, a III −
drużyna z Zespołu Szkół pod
opieką Damiana Parusela.
Krystyna Wróbel ufundowała
puchary i dyplomy, które wrę−
czyła kapitanom drużyn na za−
kończenie turnieju. Dyplomy
otrzymali również: najlepszy

strzelec turnieju Grzegorz Cu−
ber, najlepszy bramkarz Ka−
mil Kucharczyk i prowadzący
grę sędzia okręgowy Kazi−
mierz Kumor. Organizatorem
zawodów był Włodzimierz
Ferdek.

Po dwóch z trzech turniejów
zaplanowanych na rok szkol−
ny 2007/2008 wśród szkół po−
nadgimnazjalnych prowadzi
drużyna PZS w Lędzinach
przed LO i PZS z Bierunia. ����

Futsalowe zmagania



�Jak co roku na przełomie
zimy i wiosny oraz wczesną
wiosną rozpoczyna się regu−
larne wypalanie traw. Wzrasta
liczba pożarów, a tym samym
interwencji na łąkach i tere−
nach leśnych.

− Dla strażaków−ratowni−
ków w rejonie tyskim i bie−
ruńsko−lędzińskim tak zwany
sezon wypalania traw rozpo−
czął się stosunkowo wcześnie,
bo już w lutym. Zanotowali−
śmy 28 tego typu interwencji.
Liczba ta stale rośnie. Pierw−
sze dni marca przyniosły w re−
jonie działania naszej komen−
dy kolejnych kilkadziesiąt po−
żarów − informował na po−
czątku drugiej dekady marca
st. bryg. Kazimierz Utrata,
Komendant Miejski PSP
w Tychach.

Pożary takie szkodzą środo−
wisku naturalnemu, zagrażają
zwierzętom, zabijają pisklęta.
Płomienie niszczą mikroorga−
nizmy niezbędne do utrzyma−
nia równowagi biologicznej,
naruszają strukturę gleby i po−
wodują jej jałowienie, Ogien
niszczy najbardziej wartościo−
we gatunki roślin. Do atmo−
sfery przedostaje się szereg
związków chemicznych będą−
cych truciznami dla ludzi
i zwierząt. Na wypalonej łące
nowe życie pojawi się bardzo
późno.

Niestety, w takich pożarach
giną też ludzie − najczęściej ci,
którzy wypalają. Przyczynami
tych zgonów są najczęściej
zawały serca, udary termiczne
lub zasłabnięcia. Gwałtowne
zmiany kierunku i siły wiatru
potrafią zmienić wielkość pło−
mienia, kierunek rozprzestrze−
niania się ognia, co zaskakuje
wypalacza. Nawet niewielki

wiatr wystarczy, aby mały
ogień wymknął się spod kon−
troli i bardzo szybko się roz−
przestrzenił.

Wypalanie traw (ale dotyczy
to również słomy i pozostało−
ści roślinnych na polach, stert
lub stogów, trzcinowisk i szu−
warów itd.) powoduje także
ogromne zagrozenie w ruchu
drogowym. Duże zadymienie
w okolicy ruchliwych tras ko−
munikacyjnych  zdecydowa−
nie ogranicza widoczność,
utrudnia poruszanie się po dro−
gach, wskutek czego dochodzi
do wypadków i kolizji.

− Należy pamiętać o jeszcze
jednej ważnej kwestii. Stra−
żacy zaangażowani do gasze−
nia pożarów traw, łąk, nieu−
żytków mogą w tym samym
czasie być pilnie potrzebni

w innym miejscu, na przy−
kład do ratowania życia ludzi
poszkodowanych w wypadku
drogowym. Ich praca "w po−
lu" powoduje znaczne wydłu−

zenie czasu dojazdu do miej−
sca zdarzenia, kiedy bardzo
często o życiu człowieka de−
cydują minuty − podkreślają
strażacy. �

Q

Strony dofinansowane przez: 

Ogień wyręczy, ale udręczy

Nie sprzątaj zapałkami
Mimo od wielu lat powtarzanych przez strażaków, ekologów, księży apeli corocznie w okresie wiosennym wiele nierozważ−
nych osób (w skali kraju są to tysiące, głównie rolników, działkowców, właścicieli nieruchomości) wypala trawy i pozosta−
łości roślinne. Pożary te niszczą florę i faunę, szkodzą środowisku naturalnemu, zagrażają ludziom i dobytkowi materialne−
mu. Nic bardziej błędnego niż przekonanie, że w ten sposób gleba jest lepiej przygotowana do późniejszej uprawy. Jest wręcz
przeciwnie!
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Śmigus tylko kranówką



�Rozpoczął się trzeci etap Pro−
gramu Likwidacji Niskiej Emisji
w Gminie Lędziny. Trwa komple−
towanie wymaganej przez Woje−
wódzki Fundusz Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) w Katowicach do−
kumentacji energetycznej i bu−
dowlanej.  Rozpoczęcie prac bu−
dowlano − montażowych plano−
wane jest na przełomie lipca
i sierpnia bieżącego roku. Warun−
kiem rozpoczęcia prac przez
uczestnika Programu jest złożenie
wybranego przez siebie kosztory−
su na poszczególne zakresy prac.
Kosztorysy te zostaną zweryfiko−
wane pod względem zgodności
prac względem audytu lub prze−
glądu energetycznego, zakresu
prac oraz kosztów użytych mate−
riałów. Z uwagi na to, iż środki
pieniężne pochodzące z WFO−
ŚiGW w Katowicach są wypłaca−
ne w transzach, Gmina nie posia−
da możliwości zrealizowania i za−
płacenia za wszystkie prace jed−
nocześnie. Planuje się, że w ra−
mach I transzy do końca 2008 ro−
ku Gmina dofinansuje prace
w kwocie około 2.000.000 zł. Pla−
nowane wypłaty II i III transzy,
również w kwotach po około
2.000.000 zł, zostaną dokonane
odpowiednio w styczniu i marcu
2009 roku. Dlatego też III etap
Programu zostanie podzielony na
trzy transze realizacyjne, odpo−
wiednio do terminów wypłaca−
nych środków przez WFOŚiGW
w Katowicach:

Planowane terminy realizacji
transz:

Transza I − od 01 sierpnia
2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Transza II − od 02 stycznia
2009 r. do 28 lutego 2009 r.

Transza III − od 02 marca
2009 r. do 31 maja 2009 r.

Ponieważ niektóre z prowadzo−
nych prac budowlano−montażo−
wych, np. docieplenia ścian ze−
wnętrznych, wymagają odpowie−
dnich warunków pogodowych
(dodatniej temperatury otoczenia,
braku opadów itp.), będą one rea−
lizowane w pierwszej kolejności.

Są także prace, które wymagają
jednoczesnego wykonania, na
przykład docieplenie ścian ze−
wnętrznych nie musi, lecz powin−
no być wykonane łącznie z wy−
mianą stolarki okiennej i drzwio−
wej. 

W celu zapewnienia sprawnej
i terminowej modernizacji bu−
dynków, proponujemy skorzysta−
nie z załączonego wzoru harmo−
nogramu prac. Można również
podać ustalony termin realizacji
prac bezpośrednio na składanym
kosztorysie. W takim przypadku
prosimy o pisemne potwierdze−
nie ustalanego terminu na koszto−
rysie przez wykonawcę. Prace
należy wykonać w czasie trwania
jednej ustalonej z wykonawcą
transzy. 

W przypadku braku ustalonego
terminu prac, Operator kierować
się będzie zasadą: "termin wyko−
nywania prac zależy bezpośre−
dnio od terminu złożenia ko−
sztorysu".

Pomimo tej zasady, mając na
uwadze terminowe wykonanie
całego etapu oraz ze względu na
wymagania pogodowe, w pierw−
szej kolejności wykonywane będą
docieplenia ścian zewnętrznych.

Należy zaznaczyć, że w trze−
cim etapie Programu nie ma
możliwości zrezygnowania z ja−
kichkolwiek prac budowlano−
montażowych zaakceptowa−
nych przez Inwestora w audy−
cie lub przeglądzie energetycz−
nym. W przypadku rezygnacji
z którejkolwiek z prac Inwestor
zostanie usunięty z Programu
łącznie z cofnięciem pozyskane−
go już dofinansowania. Zasada
ta dotyczy nowych uczestników
Programu oraz uczestników
kontynuujących prace z po−
przednich etapów. Od powyż−
szej reguły nie będzie wyjąt−
ków.

Tak ostre zasady są podyktowa−
ne warunkami określonymi
w umowie zawieranej pomiędzy
Gminą Lędziny a WFOŚiGW,
która przewiduje poważne re−
strykcje finansowe ze strony

WFOŚiGW w przypadku niepeł−
nego wykonania zgłoszonego za−
kresu prac w ramach Programu.

W związku z powyższym je−
szcze raz należy podkreślić, iż nie
ma możliwości odstąpienia
przez Inwestora od jakiejkol−
wiek ze zgłoszonych prac w ra−
mach III etapu.

Przesunięcie terminu zakoń−
czenia prac do następnej tran−
szy wymaga zgody Operatora.
Ostatnia transza realizacji prac
(transza III) nie podlega żad−
nym zmianom co do terminu
zakończenia prac.

Umowy z mieszkańcami na
wykonanie i dofinansowanie
prac będą zawierane dopiero po
podpisaniu umowy pomiędzy
WFOŚiGW a Gminą Lędziny,
na przełomie czerwca i lipca
2008 roku.

Jednocześnie informujemy, iż
na wszystkie zakresy prac możli−
we do dofinansowania będą za−
pewnione środki finansowe. Pro−

simy o przemyślane zaplanowa−
nie terminów ich realizacji. 

Kosztorysy będą przyjmowa−
ne od 1 kwietnia 2008 r. do 31
stycznia 2009 roku. 

Planowany termin zakończenia
III etapu i wykonania wszystkich
prac to 31 maja 2009 r. Jest to ter−
min nieprzekraczalny. ����

R

Strony dofinansowane przez: 

Program Likwidacji Niskiej Emisji

Ostre rygory umowy
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�Wypełniając roczne zezna−
nie podatkowe możemy sami
wybrać szlachetny cel, który
zasilimy kwotą równą 1 proc.
należnego fiskusowi podatku. 

Dotychczas samo wpłacenie
kwoty tego odpisu leżało po
stronie podatnika, natomiast
od tego roku obowiązek ten
przechodzi na urzędy skarbo−
we. Nie trzeba więc dokony−
wać żadnych wpłat. Pieniądze
na konto wybranej organizacji
przekazuje urząd skarbowy
w terminie do trzech miesięcy.

Wypełniając zeznanie rocz−
ne (PIT) podatnik po wylicze−
niu zobowiązania podatkowe−
go, czyli w ostatnich rubry−
kach zeznania podatkowego,
wpisuje nazwę i numer wpisu
do Krajowego Rejestru Sądo−
wego organizacji. Wskazuje
także kwotę odpisu, którą
chce przekazać dla wskazanej
organizacji, nie może ona jed−
nak przekraczać 1% podatku
należnego wynikającego z ze−
znania podatkowego. Wpisy−
waną kwotę należy zaokrąglić
do pełnych dziesiątek groszy
w dół.

Można przekazać odpis 1%
tylko dla jednej organizacji!

Do wyboru jest ponad 4 tys.
instytucji, które mają status orga−
nizacji pożytku publicznego. My
chcemy zachęcić wszystkich lę−
dzinian oraz osoby, którym bli−
skie są sprawy naszego miasta,
do przekazywania 1% swojego
podatku na rzecz organizacji po−
żytku publicznego działających
na terenie Lędzin:

1. Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania i Propagowania
Działalności Izby Porodowej
w Lędzinach − "Nowe Życie".
Adres: 43−143 Lędziny, ul. Hoł−
dunowska 70. Numer wpisu do
KRS: 0000036465. Konto ban−
kowe 1% podatku PLN: 66 1050
1399 1000 0022 7294 8874.

2. Caritas Archidiecezji
Katowickiej (w Lędzinach
działa Ośrodek Błogosławio−
na Karolina, należący do
struktur Caritasu). Adres:
40−042 Katowice, ul. Ks. Bp.
Czesława Domina 1. Numer
wpisu do KRS: 0000221725.
Konto bankowe 1% podatku
PLN: 66 1020 2313 0000
3102 0020 0220. ����

Decydujmy sami, 
na co idą nasze podatki!

Bliżej do notariusza
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Do zawodów z przyszłością, które znajdu−
ją się w ofercie lędzińskiego Technikum nale−
żą:

Technik informatyk − specjalność modna
i poszukiwana. Absolwenci mogą podejmo−
wać pracę w firmie komputerowej, reklamo−
wej, usługowej, naprawczej lub produkcyjnej
albo mogą prowadzić samodzielnie działal−
ność gospodarczą w zakresie usług informa−
tycznych i systemów komputerowych. Infor−
matyków potrzebują firmy z każdej branży,
mające własną sieć komputerową: banki,
urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy
specjalizujące się w dostawie sprzętu kom−
puterowego.

Technik ekonomista − to uniwersalny za−
wód umożliwiający zatrudnianie na wszyst−
kich stanowiskach pracy, na których wyma−
gana jest wiedza i umiejętności z zakresu fi−
nansów, rachunkowości i handlu. Uczniowie
w trakcie nauki, warsztatów pedagogiczno−
psychologicznych oraz praktyk zawodowych
mogą rozpoznać swoje predyspozycje, wy−
brać odpowiednią specjalność, a po skoń−
czeniu szkoły znaleźć pracę w dziale finanso−
wo−księgowym, marketingowym, handlo−
wym czy też zostać pracownikiem biurowym.
Szkoła przygotowuje do podjęcia własnej
działalności gospodarczej. 

Technik elektryk − również należy do spe−
cjalności bardzo poszukiwanych przez pra−
codawców. Technik elektryk uczestniczy
w projektowaniu, produkcji, montażu, eks−
ploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu
aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych
oraz instalacji zasilania energią elektryczną.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we
wszystkich typach zakładów produkcyjnych
i energetycznych, w firmach usługowych zaj−
mujących się naprawą i konserwacją urzą−
dzeń elektrycznych oraz instalacjami elek−
trycznymi. Zawód z dużymi perspektywami
i możliwościami zatrudnienia.

Technik logistyk − to nowy kierunek kształ−
cenia otwierany w szkole we współpracy
z Akademią Ekonomiczną w Katowicach.
Gwarancję zatrudnienia stanowi prawie 800
ofert pracy w 2007 roku w Powiatowym Urzę−
dzie Pracy w Tychach. Tak duże zapotrzebo−
wanie na specjalistów z tej dziedziny oraz re−
alny plan powstania w Lędzinach dużego
centrum logistycznego, stanowiły podstawę
do rozpoczęcia kształcenia w tym kierunku. 

Logistyka to przepływ materiałów, informa−
cji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między
nimi. Do najpopularniejszych branż, które po−
szukują logistyków należą: transport, spedy−
cja, przemysł, budownictwo, handel i usługi
oraz informatyka i telekomunikacja. Stanowi−
ska pracy, o które może ubiegać się specjali−
sta z zakresu logistyki to: logistyk, spedytor
krajowy i międzynarodowy, dyspozytor, spe−
cjalista d/s magazynowania i organizacji.

Technikum przygotowuje zarówno do pod−
jęcia pracy zawodowej jak i do studiów wy−
ższych. Dla absolwentów gimnazjum, którzy
chcą uzyskać wykształcenie ogólne − bez za−
wodowego, interesująca jest oferta lędzińskie−
go Liceum Ogólnokształcącego. Wszech−
stronne przygotowanie do egzaminów matu−
ralnych zapewniają zarówno dodatkowe go−
dziny na realizację programu nauczania języ−
ka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie
oraz matematyki jak i nieodpłatne fakultety ze
wszystkich przedmiotów. 

Odpowiednio wyposażone pracownie
przedmiotowe (pracownie komputerowe są
klimatyzowane) oraz profesjonalna kadra
pedagogiczna stanowią gwarancję należy−
tego przygotowania do egzaminów zewnę−
trznych. Wyniki egzaminów maturalnych i eg−
zaminów z przygotowania zawodowego
osiągane przez uczniów Powiatowego Ze−
społu Szkół w Lędzinach są wyższe niż śre−
dnia w województwie śląskim.

Wynika to również z odpowiedniej realiza−
cji programów nauczania i pomocy psycho−
logiczno−pedagogicznej, której nadrzędnym
celem jest dowartościowanie ucznia poprzez
wyszukiwanie jego mocnych stron. Przeciw−
działa to poczuciu wypalenia i eliminuje kom−
pleksy uczniów.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa zapew−
nia możliwość zdobycia wybranego zawodu,
poprzez podjęcie nauki w klasie wielozawo−
dowej po wcześniejszym znalezieniu zakła−
du, zapewniającego odbywanie praktyki za−
wodowej.

Nauka w szkole odbywa się przez trzy dni
w tygodniu. W pozostałe dni uczniowie odby−
wają praktykę zawodową w wybranym
przez siebie zakładzie. Szkoła zapewnia rów−
nież kursy zawodowe w wyspecjalizowanych
ośrodkach.

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawo−
dowej istnieje możliwość dalszego kształce−

nia w technikum uzupełniającym dla doro−
słych istniejącym w szkole.

Wśród bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych
na szczególną uwagę zasługują: prężnie
działające koło żeglarskie, które organizuje
biwaki i obozy żeglarskie oraz koła muzyczne
i taneczne, które osiągają sukcesy na prze−
glądach i festiwalach. Pozalekcyjne zajęcia
sportowe odbywają się zarówno na nowo−
czesnej szkolnej hali sportowej, jak i na lę−
dzińskim basenie, z którego uczniowie mogą
nieodpłatnie korzystać. Miłośnicy szachów
mogą doskonalić swoje umiejętności zarów−
no w ramach kółka szachowego jak i pod−
czas organizowanych turniejów. 

Szkoła, we współpracy z samorządami
i stowarzyszeniami, pozyskuje środki zewnę−
trzne na zajęcia dla uczniów. W efekcie pra−
wie 400 uczniów wzięło udział w różnych
projektach, z czego 113 uzyskało Europejskie
Certyfikaty Umiejętności Komputerowych
(ECDL).

Od pięciu lat − pod kierunkiem sztabu przy
PZS w Lędzinach − organizowane są w Lę−
dzianach Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, w które angażuje się cała społecz−
ność miasta.

W uznaniu podejmowanych działań Po−
wiatowy Zespół Szkół w Lędzinach − jako je−
dyny w regionie − decyzją Komisji Certyfika−
cyjnej w Warszawie, uzyskał nominację do ty−
tułu "Szkoła Przedsiębiorczości".

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach

Szkoła przedsiębiorczości
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach proponuje naukę na poziomie ponadgimnazjalnym w zawodach, które są uznawane za naj−

bardziej perspektywiczne i na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Stanowi to gwarancję zdobycia atrakcyjnej, do−
brze płatnej pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Szczegółowe informacje 
o szkole można uzyskać 
na stronie internetowej

www.pzsledziny.org.
Dzień Otwarty Szkoły 

odbędzie się 
25 kwietnia br.

Pasowanie na uczniów szkoły podczas Szkolnego Dnia Integracji i Tolerancji.
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Dwunasty zawodnik
KAZIMIERZEM ROZMYSŁOWSKIM, trenerem MKS Lędziny
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�16 medali: aż 6 złotych oraz 7 srebrnych
i 3 brązowe przywieźli zawodnicy  lędziń−
skiej  "Orki"  z ostatnich  Mistrzostw  Ślą−
ska w Pływaniu! Cztery złote medale wy−
walczyła 11−letnia Sara Marzec.

8 medali  zdobyły  podopieczne  Ada−
ma  Morkisza, startujące  5  marca w Mi−
strzostwach  Śląska  Dzieci  11−letnich w
Radlinie. Sara Marzec zdobyła indywidu−
alnie 4 złote medale na dystansach:
100m stylem klasycznym, 100
i 200m stylem dowolnym i 100m stylem
motylkowym. Jej rówieśniczka Martyna
Watoła zdobyła dwa srebrne medale na
50 i 100m stylem grzbietowym. Ponadto
sztafeta dziewcząt 4x50m stylem dowol−
nym, w składzie: Martyna Watoła, Marta
Kieraga, Karolina Buda i Sara Marzec za−

jęła 1 miejsce, natomiast sztafeta
4x50m stylem zmiennym, płynąca w tym
samym składzie, zajęła 2 miejsce.

7 marca na pływalni Pałacu  Młodzieży
w Katowicach  rozegrane  zostały  Mi−
strzostwa  Śląska  w Pływaniu  Dzieci
10−letnich. Podopieczni Sebastiana  Wali
zdobyli  w tych  zawodach  4  medale.
Marta  Bogacz dwukrotnie wywalczyła
srebrny  medal, na dystansach : 100m
stylem  dowolnym  i 100m stylem  mo−
tylkowym. Szymon  Freitag  zdobył  sre−
brny  medal  na  dystansie  100m stylem
grzbietowym  a sztafeta  4x50m stylem
zmiennym  chłopców, w składzie: Krzy−
sztof  Świstek, Paweł  Ratajczyk, Szy−
mon Freitag i Robert Goczoł zdobyła brą−
zowy medal.

7−8 marca na pływalni w Radlinie
odbyły  się  Mistrzostwa  Okręgu  Mło−
dzików  13−letnich. Podopieczni  Joanny
Poradzisz−Krupy  i Marcina  Jawora  zdo−
byli  w tych  zawodach  4  medale. Paweł
Adamus  wywalczył złoty  medal  na  dy−
stansie  100m stylem  grzbietowym  i
brązowy  na  dystansie  200m stylem
grzbietowym. Sztafeta chłopców
4x100m stylem  zmiennym  zdobyła  sre−
brne  medale  natomiast  sztafeta
4x100m stylem  dowolnym  medale  brą−
zowe. Obydwie  sztafety  płynęły  w
składzie: Paweł  Adamus, Adrian  Pomie−
tło, Tomasz  Kurtok, Bartosz  Oleś.

Więcej  informacji  na  stronie  klubo−
wej  "Orki": www.orkaledziny.cba.pl. 
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Sukcesy "Orki"

�Zakończyły się rozgrywki
Górnośląskiej Ligi Halowej,
które co roku w okresie od li−
stopada do marca odbywają
się w lędzińskiej hali sporto−
wej. W tym roku na starcie
stanęło 28 drużyn z Lędzin,
Tychów, Mysłowic oraz Kato−
wic. Organizatorem cyklu jest
Związek Górnośląski − Brac−
two Sportowe, a nadzór nad
imprezą sprawuje Jacek Pytel. 

Tegorocznym mistrzem zo−
stała drużyna Old Boys Imielin,
która wyprzedziła w tabeli
CB&S Lędziny oraz FC Dallas
Tychy. Tuż za podium znalazły
się kolejne drużyny z Lędzin:
WTJH, Centrum (jego podporą
jest Sopelewski z MKS−u) oraz
Hołdunów (w składzie kilku
graczy pierwszej oraz junior−
skiej drużyny MKS−u: Gardaw−
ski, Samek, Gołaś, Karlik, De−
jas, Cięciara).

Awans z drugiej ligi wywal−
czyła rewelacyjna Joga Bonito
Lędziny, o której sile w więk−
szości stanowią juniorzy na−
szego piątoligowca (Brona,
Sowik, G. Kostrzewa, Śliwa,
M. Roszak, Bania, Śliż, Pie−
kut, a także 19−letni Matysek).
Na drugim miejscu, także pre−
miowanym awansem, roz−
grywki zakończył FC Powiat
07 ze znanym doskonale na−
szym kibicom Jackiem Miko−
laszem w składzie. Szóste
miejsce zajęła inna lędzińska

drużyna, KS Polana, w której
barwach grają m.in. R. Ro−
szak, Bortel, Bula oraz B. Pa−
pacz. 

W trzeciej lidze bezapela−
cyjnie najlepszy okazał się ze−
spół FKS Pagor. Na tym
szczeblu rozgrywek Lędziny
reprezentowały drużyny Euro−
sportu oraz Rossy, które zaję−
ły 2 oraz 3 miejsce w tabeli.
W barwach Rossy można było
oglądać Salamona, Salę, 

P. Kostrzewę oraz Gąsiora
z MKS−u.

W finale Pucharu Ligi,
w którym zmierzyły się Joga
Bonito oraz Inter Tychy, lep−
sza okazała się ekipa z Lędzin,
która zwyciężyła 6:3.

W ostatnim dniu sezonu
przyznano także wyróżnienia
indywidualne. Najlepszym za−
wodnikiem i zarazem strzel−
cem w I lidze został Grzegorz
Figura ze zwycięskiej drużyny

z Imielina. Odkryciem sezonu
został Łukasz Gardawski
z Hołdunowa. Gwiazdą II ligi
okazał się jej najskuteczniej−
szy strzelec oraz bezsprzeczny
lider Jogi Bonito Tomasz Ma−
tysek, któremu przypadło tak−
że miano odkrycia sezonu
oraz najlepszego zawodnika
rozgrywek. W III lidze wszy−
stkie nagrody indywidualne
przypadły Adrianowi Gąsio−
rowi z zespołu Rossa Lędziny. 

Ostatnim akcentem zakoń−
czonego sezonu był mecz
Gwiazd Ligi z Młodymi Gwia−
zdami. Było to pokazowe spo−
tkanie, w którym zawodnicy
bardziej prezentowali swoje
techniczne umiejętności niż
zdobywali bramki. Zwyciężyli
młodzi piłkarze 2:1.

Organizatorzy i kibice byli
zgodni, że poziom rozgrywek
był bardzo wysoki. Nie może to
jednak nikogo dziwić, bowiem
w składach drużyn można zna−
leźć wielu zawodników, którzy
obecnie reprezentują barwy na−
szych lokalnych ligowców,
bądź czynili to w przeszłości. 

Rozgrywki halowe zostały
zawieszone na kilka miesięcy.
Teraz przed piłkarzami zada−
nie przeniesienia dobrej posta−
wy z hali na zielone murawy
i zaprezentowania równie wy−
sokiej formy kibicom spra−
gnionym futbolu na najwyż−
szym poziomie. ���

Łukasz Gardawski i Tomasz Matysek − odkrycie sezonu

Górnośląska Liga Halowa
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ZAPROSZENIA
�W Miejskiej Bibliotece
Publicznej kolejny raz zo−
stała przeprowadzona ak−
cja "Cała Polska czyta
dzieciom". Zaproszony na
spotkanie z uczniami SP
nr 1 Rafał Bula nie czytał,
lecz opowiadał o Lędzi−
nach lat trzydziestych
i czterdziestych ubiegłego
stulecia. Obserwując dzie−
ci, ich zainteresowanie
opowieściami i dopytywa−
nie się o szczegóły, nasu−
wa się wniosek, że nadal
dom rodzinny, szkoła, me−
dia w niedostatecznym za−
kresie przekazują wiedzę
o lokalnej historii, zwy−
czajach i obyczajach. Do−
brze, że biblioteka zapra−
sza na spotkania z dziećmi
i młodzieżą osoby takie
jak Rafał Bula, Monika
Bednorz i Aniela Mantaj
potrafiące ciekawie, na
podstawie własnych
wspomnień i przeżyć,
przybliżyć im te zagadnie−
nia.

Kolejnym gościem był
Jerzy Bajura, starszy in−
spektor straży miejskiej
(zastąpił komendanta Jana
Hudzikowskiego, któremu
obowiązki służbowe nie
pozwoliły przybyć do bi−
blioteki). J. Bajura czytał
grupie uczniów klas I − III
z SP nr 1 książeczkę Jano−
scha pt. "Miś i Tygrysek

chodzą po mieście". Wy−
korzystał treść książeczki
do przypomnienia dzie−
ciom zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach
publicznych.

Helena Szabrańska
z Klubu Plastyka "Kon−
trast" czytała dzieciom
z Przedszkola nr 1 "Cali−

neczkę" J. Ch. Andersena,
a potem zaangażowała ma−
luchy do wspólnego nama−
lowania obrazu przedsta−
wiającego bohaterów tej
bajki. Przy tworzeniu dzie−
ła pomagały bibliotekarka
Helena Kostka oraz opie−
kunki przedszkolaków, pa−
nie Maria i Anna. ����

Atrakcje w bibliotece
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Wśród osób, które do 11 kwietnia na powyższy adres nadeślą poprawne rozwiązania krzy−
żówki z tego numeru, rozlosujemy 3 komplety upominków miejskich.

Upominki promocyjne Urzędu Miasta za nadesłanie prawidłowych rozwiązań krzyżówki
z numeru lutowego (Lędziny miastem siedmiu wzgórz) otrzymują panie: Bernadeta Koza−
czuk, Elżbieta Młocek i Barbara Podolska. Nagrody są do odebrania w Referacie Eduka−
cji, Kultury i Spraw Społecznych UM w Lędzinach, ul. Lędzińska 47 (II piętro).
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
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Lędzińskie Clemensy 
AD'2007
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Ilona Cuber−Cebula
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Joachim Pinocy
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