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Monika, Aneta
i Kuba pojadą 
do Brukseli

Reprezentacje trzech lędzińskich gimnazjów
(po dwa zespoły z każdego) rywalizowały 30
kwietnia w "Piaście" w I lędzińskim konkursie
"Bliżej Unii", sprawdzającym wiedzę uczniów
o wiedzy o Unii Europejskiej. Po dogrywce
zwyciężyła drużyna nr 5 z G-2 w składzie: Mo-
nika Bator, Aneta Żołna i Jakub Bodziony.
Zwycięzcy wraz z opiekunem pojadą na trzy-
dniową wizytę studyjną do Parlamentu Euro-
pejskiego w Brukseli. Tę atrakcyjną nagrodę
ufundowała europosłanka prof. Genowefa Gra-
bowska, która na zaproszenie Wiesława Stam-
browskiego i Mariusza Żołny objęła honorowy
patronat nad konkursem. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe. 

Konkurs zorganizował Referat d.s. Funduszy
Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą Urzę-
du Miasta. Rywalizację reprezentacji gimnazjal-
nych oceniali: prof. Genowefa Grabowska, Ma-
riola Jaromin i Mariusz Drogokupiec. /wm,r/
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Ćwierćwiecze 
kapłaństwa 

27 kwietnia w kościele
św. Anny odbyła się uro-
czysta msza dziękczynna
z okazji 25-lecia kapłań-
stwa ks. proboszcza Janu-
sza Jarczyka, wicedzieka-
na dekanatu bieruńskiego.

Mszę koncelebrowali Jubilat, ks. dziekan Józef
Przybyła i księża - koledzy ks. Jarczyka z se-
minarium duchownym. Ksiądz Dziekan podkre-
ślił gospodarską rękę Jubilata podczas 8-letniej
posługi jako proboszcza parafii św. Anny. /wm/
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Uroczysta akademia w sali widowisko−
wo−kinowej "Piast", 8 maja, uwieńczyła
jubileuszowe obchody 60−lecia naszej
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podczas
tej uroczystości dyrektor Joanna Wicik
przedstawiła historię naszej miejskiej
książnicy, a dr Michał Rusinek (sekretarz
naszej noblistki, poetki Wisławy Szym−
borskiej) wygłosił prelekcję o roli i miej−
scu bibliotek w społeczeństwie informa−
cyjnym. 

Miłym akcentem było wyróżnienie naj−
wierniejszych i najaktywniejszych czytel−
ników lędzińskiej MBP oraz wręczenie
pamiątkowych dyplomów byłym i obe−
cnym jej pracownikom. Otrzymały je: Ja−
nina Grzybek, Kazimiera Lipińska, Hele−
na Kostka, Stanisława Siwek, Teresa Gra−
bowska, Regina Białoń, Wanda Musioł
i Sylwester Wabno (nieobecne na uroczy−

stości Barbara Broda, Grażyna Natonik,
Ilona Strzeżyk i Irena Żądło otrzymały dy−
plomy w późniejszym terminie). Zastępca
burmistrza Mariusz Żołna wręczył Hele−
nie Kostce i Teresie Grabowskiej odznaki
honorowe "Zasłużony dla Kultury Pol−
skiej", ponadto w imieniu burmistrza Wie−
sława Stambrowskiego przekazał dyrektor
Wicik pamiątkową tablicę do zamontowa−
nia na budynku lędzińskiej central. Pie−
karz Andrzej Wanot (uhonorowany tytu−
łem Przyjaciela Biblioteki) i jego córka
Renata ofiarowali okolicznościowy tort,
ozdobny bochen chleba i zestaw książek.

Odbyła się również prezentacja wy−
dawnictwa pt. "Miejska Biblioteka Pu−
bliczna. Zarys dziejów", autorstwa Miro−
sława Leszczyka, które ukazało się w se−
rii zeszytów "Widziane z Górki Klemen−
sowej". /wm/

60−lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Jubileusz naszej książnicy

Prof. Genowefa Grabowska i laureaci
konkursu.
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Mariusz Żołna wręcza Teresie Grabowskiej odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Grupa wyróżnionych najwierniejszych i najaktywniejszych czytelników biblioteki.
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W 63. ROCZNICĘ zakończe-
nia II wojny światowej w Euro-
pie, 8 maja, członkowie Koła
Miejskiego Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
na czele z prezesem Janem
Michniakiem złożyli kwiaty i za-
palili znicze pod Pomnikiem We-
teranów Powstań Śląskich oraz
pod obeliskiem przy ul. Pade-
rewskiego poświęconym wię-

źniom miejscowego podobozu
KZ Auschwitz-Birkenau. W ten
sposób uczcili pamięć lędzinian
poległych i pomordowanych pod-
czas II wojny światowej.

Z UDZIAŁEM 9 trzyosobo-
wych drużyn w SP-3 odbył się
powiatowy konkurs czytelniczy
dla uczniów klas drugich ze
szkół podstawowych pod hasłem
"Spotkanie z Doktorem Dolittle".
Pierwszą lokatę przyznano dru-
żynie z SP z Imielina, drugą ze-
społom z SP-3 z Lędzin i SP-1
w Bieruniu, a wszystkie pozosta-
łe reprezentacje szkolne salomo-
nową decyzją sklasyfikowano na
trzecim miejscu. 

LAUREACI V Powiatowego
Festiwalu Muzyki i Tańca, wyło-
nieni wcześniej spośród około
220 młodych wykonawców
z gimnazjów i szkół ponadgim-

nazjalnych powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego oraz gimnazjów ty-
skich, zaprezentowali się w kon-
cercie finałowym 14 maja na
scenie sali "Piast". Koncert lau-
reatów, podobnie jak cały festi-
wal, zorganizowało Gimnazjum
nr 1 pod wielce wymowną na-
zwą "Na talent nie ma rady"
(wszystkich laureatów i wyróż-
nionych przedstawiliśmy w po-
przednim wydaniu. /wm/

Dla uczczenia poległych i pomordowanych
w czasie II wojny światowej, uczniowie i nau−
czyciele Powiatowego Zespołu Szkół po raz
czwarty zorganizowali, 9 maja, Marsz Pamięci
do Oświęcimia−Brzezinki, tym razem z udzia−
łem 15−osobowej grupy uczniów z Gimnazjum
nr 2. Rano tradycyjnie zebrali się przed obeli−

skiem przy ul. Paderewskiego, poświęconym
pamięci więźniów lędzińskiej filii obozu zagła−
dy w Auschwitz−Birkenau, gdzie zapalili znicze
i złożyli wiązanki kwiatów. Po wystąpieniach
przewodniczącego Rady Miasta Piotra Gorze−
nia − organizatora marszu, Jerzego Żołny z PZS
i komendanta straży miejskiej Jana Hudzikow−
skiego, 180−osobowa grupa wyruszyła na trasę.

Po dojściu do celu uczestnicy marszu − wraz
z przewodniczącym Rady Powiatu Henrykiem
Barcikiem, członkiem Zarządu Powiatu Mar−
kiem Banią, przewodniczącym Śląskiego Okrę−
gu Związku Nauczycielstwa Polskiego Kazimie−
rzem Piekarzem i byłym posłem Alojzym Lysko
− złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Międzyna−
rodowym Pomnikiem Ofiar Faszyzmu. 

Honorowy patronat nad marszem objęli − po−
słanka Maria Nowak, starosta Piotr Czarnyno−
ga oraz burmistrz Wiesław Stambrowski. /wm/

Rajd Pamięci
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13 maja społeczność Świetlicy Socjotera−
peutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej obchodziła 10−lecie działalności tej
placówki, która przez pierwsze dwa lata była

Świetlicą Środowiskową. Przyjęcie nowej na−
zwy wynikło ze zmiany formuły działalności,
przekształcenia świetlicy w placówkę opiekuń−
czo−wychowawczą wsparcia dziennego, funk−
cjonującą we wszystkie dni tygodnia i dni wol−
ne od zajęć szkolnych. Społeczność świetlico−
wa dzieli się na trzy grupy wiekowe, od 7 do 18
lat. Dotąd z placówki korzystało 199 stałych
wychowanków.

Podczas akademii w "Piaście" dyplomy uznania
otrzymały kierownik świetlicy Izabela Golus oraz
wychowawczynie Izabela Kołodziej, Agnieszka
Paszek−Matląg i Violetta Adamus. Wychowanko−
wie zaprezentowali się w przedstawieniu
"O odwilży, o kichaniu i o wiosny powitaniu". /wm/

10−lecie świetlicy

Od 14 do 19 maja gościła
u nas 7−osobowa włoska delega−
cja przedstawicieli Rady i Urzę−
du Gminy Roccagorga w skła−
dzie: Loreto Bevilacqua − bur−
mistrz, Nazzareno Bonanni, Pal−
miro Favalli, Giancarlo Nardac−
ci, Rino Nardacci, Gianni Atrei

(radni) oraz Luigi Favalli − spe−
cjalista ds. kultury. Włosi zwie−
dzili miasto, m.in. odwiedzili
Szkołę Podstawową nr 1, OSP
oraz obiekty rekreacyjne Funda−
cji Rozwoju  Sportu i Kultury Fi−
zycznej. Byli też w Oświęcimiu,
Krakowie, Pszczynie.

Kontakty partnerskie po−
winny jeszcze w tym roku za−
owocować wymianą młodzie−
ży z obu miast. Ponadto Wło−
si zaproponowali wspólną rea−
lizację projektów z zakresu
kultury, w czym mają już spo−
re doświadczenie. /mj/

Włosi w Lędzinach 

Piątka panów to członkowie włoskiej delegacji na sesji Rady Miasta.
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Za ogień wiary, za całe dobro, 
za serdeczność i mądre nauki

DDzziięękkuujjeemmyy!!  
W ubiegłym tygodniu, podczas Powiatowych
Igrzysk Osób Niepełnosprawnych, ks. kanonik
Józef Przybyła przedstawił swojego następcę 
na stanowisku dziekana Dekanatu Bieruń 
− ks. Waleriana Ogiermana, proboszcza parafii
św. Bartłomieja w Bieruniu. 
W czerwcu władze miasta przygotowują ofic−
jalną uroczystość na cześć Księdza Kanonika,
który przechodzi na emeryturę, ale pozostanie
z nami − będzie rezydentem parafii Chrystusa
Króla w Hołdunowie. Jesteśmy przekonani, że
nadal będzie nam pomagał swą mądrością,
dobrym i pięknym słowem, rozsądnym
działaniem i serdeczną radą. 
Nasz Drogi i Kochany Pasterzu! 
Księże Kanoniku!
Dziękujemy Tobie za wszystko! Żyj nam
i z nami 100 lat i dłużej, ciesząc się dobrym
zdrowiem; silny swą wiarą i pogodą ducha,
które nas wspierały w najtrudniejszych
chwilach, a także dziś dodają nam nadziei. 

Ksiądz kanonik Józef Przy−
była urodził się 10 lipca 1942
roku w Pszczynie. Był naj−
młodszym z czworga rodzeń−
stwa. Uczył się w Technikum
Włókienniczym w Bielsku
Białej (dawnej renomowanej
Państwowej Szkole Przemy−
słowej). Naukę w seminarium
duchownym łączył z ciężką
pracą na budowach. 

Święcenia kapłańskie przy−
jął w 1967 roku z rąk ks. bisku−
pa Herberta Bednorza. Magi−
sterium z teologii uzyskał na
Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Ukończył (czte−
rosemestralne) studia podyplo−
mowe w zakresie teologii pa−
storalnej na Wydziale Teolo−
gicznym Uniwersytetu Ślą−
skiego (2004 r.). Był duszpa−
sterzem w parafiach w Skoczo−
wie (1967−70), Siemianowi−
cach Śląskich (1970−71), Cho−
rzowie (1971−74), Katowicach
− Tysiącleciu (1974−78), Cie−

szynie (1978−1981 − kościół
akademicki św. Krzyża).

1 sierpnia 1981 roku został
proboszczem parafii Chrystusa
Króla Wszechświata w Lędzi−
nach − Hołdunowie. W 1990 ro−
ku został dziekanem Dekanatu
Bieruń. Od 2003 roku jest ka−
nonikiem honorowym Kapituły
Metropolitalnej Katowickiej.

Ks. Józef Przybyła wniósł
olbrzymie zasługi dla zażegna−
nia górniczej tragedii podczas
strajku w KWK "Ziemowit"
w pierwszych dniach stanu
wojennego w PRL w grudniu
1981 r. Kiedy ważyły się losy,
a nawet życie górników, ksiądz
Józef Przybyła, pełen determi−
nacji i wiary, bez wahania i bez
trwogi o własny los, stanął po
stronie strajkującej załogi i lu−
dzi niosących jej pomoc.
W krytycznym momencie nie
zawahał się zjechać pod zie−
mię, by udzielić absolucji ge−
neralnej około 1.600 górni−

kom, wesprzeć duchowo tych,
którzy postanowili w razie po−
trzeby oddać własne życie za
ideały Wolności i Solidarności. 

Dziełem Jego życia jest bu−
dowa kościoła pod wezwa−
niem Chrystusa Króla Wszech−
świata. Pozwolenie na budowę
(stanowiące poniekąd symbo−
liczną spłatę długu przez ów−
czesne władze za to, że w ko−
palni "Ziemowit" nie doszło do
powtórzenia tragedii "Wujka")
otrzymał 25 marca 1982 r.
Konsekracji świątyni wraz
z poświęceniem nowych orga−
nów 26 sierpnia 1989 roku do−
konał metropolita katowicki,
ks. arcybiskup Damian Zimoń.
Opis tego przedsięwzięcia ks.
Józef Przybyła przedstawił
w wydanej w 1999 r. wspo−
mnieniowej książce "Budowa−
nie jest wiarą". 

W uznaniu nieocenionych
zasług w 2001 roku Rada Mia−
sta Lędziny nadała Księdzu

Kanonikowi honorowy tytuł
"Zasłużony dla Miasta Lędzi−
ny". Ksiądz Dziekan odzna−
czony został Krzyżem Kawa−
lerskim Orderu Odrodzenia
Polski, nadanym przez prezy−
denta Lecha Wałęsę. Posiada
także złoty pierścień górniczy −
symboliczny wyraz podzięki
za mediację w czasie strajków
górniczych w KWK "Ziemo−
wit" w stanie wojennym, ofia−
rowany mu w Lędzinach 3 gru−
dnia 1998 r. Jest laureatem Na−
grody Starosty Bieruńsko−Lę−
dzińskiego w Dziedzinie Kul−
tury za 2005 rok Clemens Pro
Publico Bono, za wspieranie
inicjatyw na rzecz kultury
i ochrony jej dóbr. Wspiera du−
chowo i materialnie środowi−
ska ludzi biednych, niepełno−
sprawnych. Jest honorowym
patronem wielu inicjatyw spo−
łecznych (np. Powiatowych
Igrzysk Osób Niepełnospraw−
nych). /r/
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"Potyczki z językiem pol−
skim" − tak nazywał się Powia−
towy Konkurs Polonistyczny
dla gimnazjalistów, zorganizo−

wany 13 maja w Powiatowym
Zespole Szkół. 

Uczestniczyły w nim repre−
zentacje trzech gimnazjów lę−

dzińskich i dwóch bieruńskich.
Konkurs rozgrywany był
w dwóch kategoriach − grupo−
wo i indywidualnie.

W grupowym brały udział 3−
osobowe drużyny reprezentu−
jące poszczególne szkoły. Dwa
równorzędne pierwsze miejsca
zajęły G−1 i G−2 z Lędzin, dru−
gie miejsce G−2 z Bierunia,
a trzecie G−1 z Bierunia.

Konkurs indywidualny miał
wyłonić "Mówcę doskonałe−
go". Każdy z uczestników
przedstawił wypowiedź na do−
wolny temat. Miał to zrobić
w sposób ciekawy i poprawny
pod względem językowym.
Uczniowie mówili o miłości,
o obronie języka polskiego
przed zapożyczeniami angiel−
skimi, o Unii Europejskiej,

o dojrzewaniu, o wpływie
komputerów na ich życie. Nie−
którzy potraktowali temat po−
ważnie, inni wesoło. Konku−
rencja ta okazała się hitem
konkursu, rozbawiła jury
i zgromadzoną publiczność.
Wygrał Dawid Jankowski z G−
2 w Bieruniu, drugie miejsce
zdobyła Urszula Moskwa z G−
1 w Lędzinach, a dwa równo−
rzędne trzecie miejsca Jan Bar−
cik z G−2 w Lędzinach i Mate−
usz Piwowarski z G−1 w Bieru−
niu.

Nagrody w konkursie ufun−
dował Powiat Bieruńsko−Lę−
dziński.

Zofii Dudek, polonistce
z PZS, gratulujemy pomysłu.
Czekamy na kolejną edycję
konkursu za rok. /G/
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Potyczki z językiem 

Reprezentacja G-1 z Lędzin. 

4 maja w sali "Piast" zapre−
zentowane zostało oratorium
"Omnia nuda et aperta" do
poematu Tryptyk Rzymski Ja−
na Pawła II − dzieło wielkie−
go formatu, które zapadnie
z pewnością na długo w na−
szej pamięci i głęboko w na−
szych sercach. 

Mogliśmy podziwiać wyko−
nawców: wirtuoza  i kompozy−
tora muzyki do całości dzieła
Ireneusza Wypicha, wspaniałe−
go śpiewaka Zespołu Kameral−
nego Filharmonii Krakowskiej
Macieja Gallasa, aktora Teatru
Śląskiego Bernarda Krawczyka
(recytacje), sopranistkę klasy
światowej Katarzynę Skulską,
alta Joannę Figura (dyrektorkę
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach, która koncert ten
w naszym mieście przygotowa−
ła i wystąpiła w nim nie pobie−
rając za to honorarium), a także
Jolantę Woszczycką−Kempny −
dyrygenta wielkiej sławy,
o ogromnym dorobku arty−
stycznym, kierującą chórem
"Tota Anima Cantate" Górno−
śląskiej Szkoły Pedagogicznej
im. Kardynała Augusta Hlonda
w Mysłowicach. Koncert po−
prowadzili Marzena Maria
Dolniak i Marcin Kapral.

To wielkie dzieło wykonywa−
ne było wielokrotnie w filhar−
moniach w Katowicach, Krako−
wie, Kaliningradzie (Rosja), na
Zamku Królewskim w Warsza−
wie, prezentowane i transmito−
wane przez telewizję.

− Serdecznie dziękuję wszyst−
kim tak licznie przybyłym go−
ściom za uczestnictwo w pra−
wie dwugodzinnym koncercie,
których obecność wyraźnie
świadczy, jak bardzo ważnym
elementem życia społecznego
w naszym mieście jest kultura −

mówi Joanna Figura, dyrektor
MOK. − Serdecznie dziękuję
właścicielowi uczelni prof. dr
hab. Mirosławowi Czapce
i Rektorowi GWSP dr. Mirosła−
wowi Wójcikowi za aprobatę
dla wykonania tak wielkiego
dzieła w naszym "Piaście",
a władzom Lędzin (w szczegól−
ności panu burmistrzowi Wie−
sławowi Stambrowskiemu)
i wszystkim osobom, które
przyczyniły się do realizacji tak
wielkiego przedsięwzięcia za
przychylność i wsparcie. 

Przez dwie godziny słucha−
cze trwali w podniosłym na−
stroju Na zakończenie podzię−
kowali artystom długotrwały−
mi oklaskami na stojąco
i kwiatami.

Omnia nuda et aperta sunt
ante oculis Eius − "Wszystko
odkryte i odsłonięte jest przed
oczami Tego" (wg Biblii Ty−
siąclecia) − słowa starożytnych
ujęte w "Tryptyku Rzymskim",
przez wielu uważane za motto
pontyfikatu Ojca Świętego Ja−
na Pawła II. /G/

Kulturalne wydarzenie roku 

"
Wszystko odkryte…"
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Jest absolutorium, 
mają być inwestycje

− Będę głosować przeciwko
absolutorium, bo jestem prze−
ciwko siłom politycznym rzą−
dzącym w Lędzinach − stwier−
dził radny Kazimierz Gut pod−
czas sesji Rady Miasta 24
kwietnia. Jego opinię podzielili
Marek Korba i Tomasz Noras.
Za przyjęciem uchwały w spra−
wie udzielenia absolutorium
burmistrzowi miasta głosowało
12 radnych. Zgodnie z sugestią
Piotra Gorzenia, przewodniczą−
cego Rady Miasta, który nama−
wiał do jednoznacznego opo−
wiedzenia się za lub przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Burmistrz Wiesław Stam−
browski, który wcześniej ob−
szernie przedstawił sprawozda−
nie z wykonania budżetu miasta
w 2007 roku, podziękował rad−
nym za wynik głosowania i gło−
sowanie zgodnie z własnym su−
mieniem. Wyjaśnił, że w 2007 r.
polityka miasta była ukierunko−
wana na przygotowanie projek−
tów, dzięki którym będzie moż−
na pozyskać środki z Unii Euro−
pejskiej, jednak czas przygoto−
wania takiego projektu to okres
około roku. Do tych projektów
można zaliczyć rozbudowę SP−
1 z halą sportową, Gimnazjum
nr 2 z basenem, budowę ul. Że−
romskiego, budowę Centrum
Współpracy przy ul. Kolonia
Piast 5, rekonstrukcję historycz−
nego wąwozu w Lędzinach
oraz cały program związany
z kanalizacją. 

Podczas tej i kolejnej sesji
(15 maja) radni przyjęli m.in.
uchwały w sprawie przystą−
pienia do realizacji projektów:

− rozbudowy i modernizacji
Miejskiego Przedszkola z Od−
działami Integracyjnymi nr 2,

− utworzenia Centrum Kon−
ferencyjno−Kongresowego
przy ul. Pokoju 106,

− rozbudowy SP nr 1 z od−
działami integracyjnymi w Lę−
dzinach,

− poprawy warunków naucza−
nia poprzez modernizację obiek−
tów przy Gimnazjum Nr 2, 

− budowy drogi gminnej (ul.
Żeromskiego)

oraz zgłoszenia wszystkich
tych inwestycji do dofinanso−
wania ze środków Regional−
nego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007−2013.

Radni ostro dyskutowali, czy
Lędziny stać na tak kosztowne

inwestycje jak na przykład bu−
dowa szkolnego basenu, ale
najbardziej spierali się o utwo−
rzenie Centrum Konferencyjno−
Kongresowego, którego budo−
wa będzie kosztować grubo po−
nad 10 mln. Komu centrum jest
potrzebne? Czy nie lepiej, aby
budynek przy ul. Pokoju 106
pozostał domem mieszkalnym,
skoro gminie brakuje mieszkań
komunalnych i socjalnych? 

− Burmistrz liczy na fundusze
zewnętrzne, ale co będzie, jeśli
ich nie dostaniemy, bo na pew−
no nie dostaniemy na wszyst−
ko? Czy stać nas będzie na tak
kosztowne inwestycje? − pytali
radni. − Czy nie szkoda będzie

tak wiele pieniędzy wydanych
na opracowanie projektów?

Ostatecznie za budową cen−
trum opowiedziało się siedmiu
radnych. Pięciu było przeciw,
dwóch wstrzymało się od głosu.

Z porządku sesji wypadł
projekt uchwały w sprawie
utworzenia jednostki organi−
zacyjnej Gminy Lędziny − jed−
nostki budżetowej pod nazwą
Centrum Promocji i Przedsię−
biorczości oraz nadania jej
statutu oraz projekt zmiany
uchwały z dnia 28.09.2000 r.
i uchwał późniejszych w spra−
wie utworzenia jednostki bu−
dżetowej pod nazwą "Kuchnia
Miejska" w Lędzinach. /r/

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą tragicznie 13 maja 2008 r.
koleżankę

Barbarę Kus
wybitną nauczycielkę, człowieka o wielkim sercu

i niezwykłej wrażliwości na sprawy dzieci i młodzieży.
Mężowi i córce składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja,  grono pedagogiczne, 
pracownicy administracji obsługi

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Karola Miarki w Lędzinach

Z PRAC RADY MIASTA
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W tym budynku przy ul. Pokoju 106 ma powstać Centrum Konferencyjno-Kongresowe.

Budynek połączony jest "przewiązką" z Powiatowym
Zespołem Szkół (widok z okna). 
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Burmistrz Miasta Lędziny informuje, 
że w odpowiedzi na postulaty mieszkańców wprowadza się możliwość wnoszenia opłat za dziecko uczęszczające do przedszkola po−
przez wpłaty przelewem na rachunek bankowy (przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych form płatności).

Przedszkole Nr 1: 
Opłaty za żywienie dziecka należy kierować na rachunek: PKO BP 30 1020 2528 0000 0102 0191 2310

natomiast opłaty stałe na rachunek: PKO BP 25 1020 2528 0000 0302 0191 2302
Przedszkole Nr 2: 

Opłaty za żywienie dziecka należy kierować na rachunek: PKO BP 82 1020 2528 0000 0102 0191 2344
natomiast opłaty stałe na rachunek: PKO BP 77 1020 2528 0000 0302 0191 2336

Konieczność prowadzenia dwóch rachunków dla każdego przedszkola wynika z zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach 
przystępuje do realizacji projektu systemowego na rok 2008 pt.: 

"OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO ZATRUDNIENIA − aktywizacja społeczno − zawodowa 
beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lędzinach". 

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Spo−

łecznego − w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki − Priorytet VII. Promocja Integracji

Społecznej − Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji − Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Wsparciem przewidzianym w projekcie objętych zostanie 8 mieszkańców gminy Lędziny, którzy

korzystają ze wsparcia MOPS, nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Będą to osoby

w wieku 18 − 25 lat. 

Proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy, zapewniający wszystkim uczestnikom: dia−

gnozę potencjału zawodowego poprzez doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe, oraz moż−

liwość odbycia szkoleń ogólnych i zawodowych, których rodzaj będzie uzależniony od indywidual−

nych potrzeb każdego z uczestników projektu. 

Wsparcie to doprowadzi do integracji społeczno zawodowej uczestników. 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Lędziny na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet−
nia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz 150) za−
wiadamia o postanowieniu wydanym w ramach postępowania w sprawie
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:

"Uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny"
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek p. Piotra Buchty Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "PARTNER" sp. z o.o. z siedzibą
w Lędzinach, ul. Lędzińska 47 i po uzyskaniu opinii Państwowego Powiato−
wego Inspektoratu Sanitarnego w Tychach znak 17/NS/ZNS.523−39/239/08
z dnia 28.03.2008 r. oraz Starosty Bieruńsko−Lędzińskiego znak
ŚR.7633/14/05/08 z dnia 04.04.2008 r.

Burmistrz Miasta Lędziny postanowił:

Odstąpić od konieczności wykonania Raportu oceny oddziaływania na środo−
wisko postanowieniem nr ZR.7624−13/08 z dnia 14.04.2008 r. 

W oparciu o art. 31 i 32 ust. 1 oraz art. 19 Prawa ochrony środowiska infor−
muję, że w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Referat
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny
w pokoju DG2/3 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30−15.30 można zapo−
znać się z wnioskiem, a także:

postanowieniami organów opiniujących w sprawie potrzeby sporządzenia
raportu;
postępowaniem organu prowadzącego postępowanie o braku obowiązku
sporządzenia raportu;

Na podstawie art. 46 a ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.
z 2008 r. nr 25, poz 150) w przypadku gdy liczba stron postępowania o wy−
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się
art. 49 kpa przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynika−
jących z art. 10 kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym
stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postę−
powaniu wyjaśniającym.

PRACA!
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
W LĘDZINACH POSZUKUJE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W WYMIARZE CZASU PRACY 

1/2 ETATU.
INFORMACJE 

POD NR TEL. 032 / 326−78−33.
OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH,
ul. HOŁDUNOWSKA 39, I PIĘTRO W GODZ. 8−15

LUB MAILEM: mokledziny@o2.pl

Burmistrz Miasta 
informuje 

o możliwości uzyskania  
stypendium sportowego. 

O stypendium mogą ubiegać się za−
wodnicy którzy:
1/ uprawiają dyscyplinę sportu zali−

czaną do programu Igrzysk Olim−
pijskich lub Igrzysk paraolimpij−
skich oraz  Mistrzostw Świata, Eu−
ropy, Polski

2/ posiadają licencję Polskiego
Związku Sportowego, klasę sporto−
wą dyscypliny, którą uprawia

3/ w roku poprzedzającym okres
przyznania stypendium uzyskali
znaczące wyniki i czołowe rezulta−
ty w rywalizacji sportowej tj:

− punktowane miejsce w zawodach
sportowych o charakterze Olimpiad,
mistrzostw Świata, Europy, Polski

− do 5−go miejsca w zawodach sporto−
wych o mistrzostwo okręgu, regio−
nu, województwa

− mistrzostwa sportowego /I miejsce/
w zawodach o zasięgu powiatu lub
miasta

4/ w roku poprzedzającym przyzna−
nie stypendium lub w roku przy−
znania stypendium zostali objęci
programem przygotowań i treningu
kadry zawodniczej:

− kraju, województwa, regionu w da−
nej dyscyplinie

− stowarzyszeń paraolimpijskich wzglę−
dem nadzorowanych przez nich dys−
cyplin sportowych, na podstawie sto−
sownych pism i orzeczeń potwierdza−
jących powyższe.

O przyznaniu stypendium decyduje
Komisja powołana przez Burmistrza.
Wysokość stypendium sportowego
uzależniona jest od osiągnięć sporto−
wych zawodnika i nie może przekra−
czać kwoty 200,oo zł brutto na mie−
siąc dla danego zawodnika w okresie
roku stypendialnego.
Wniosek o przyznanie stypendium
sportowego na rok 2008 za okres od
01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r. należy składać w terminie do
10 czerwca 2008r. wyłącznie na dru−
ku wniosku stanowiącym załącznik
do uchwały nr XXV/173/08 Rady
Miasta Lędziny z dnia 28.02.2008r.
Druki dostępne są w Referacie Sportu
UM ul. Lędzińska 47, I piętro tel. /0−
32/ 21 66 511 wew. 14  od poniedział−
ku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
oraz na stronach internetowych miasta
www.ledziny.pl/bip /praca urzędu/

Ogłoszenia i reklamy
przyjmuje 

Miejski Ośrodek Kultury,
ul. Lędziny, ul. Hołdunowska 39

Tel.: (0-32) 326-78-33.
Szczegółowe informacje i cennik 

znajdują się na stronie internetowej
www.ledziny.pl

W     zdaniach22..
NIEZNANY SPRAWCA zni-

szczył 5 maja skrzynkę energetycz-
ną i skrzynkę sterującą automatycz-
nej pompowni ścieków przy ul. Ra-
tusz. Wartość strat wyniosła ok.
1.000 zł.

RADNI CHCĄ MÓWNICY i po
raz kolejny na sesji rady miasta do-
magali się, aby została ona wre-
szcie ustawiona, bo przecież kiedyś
tam była. Z mównicy lepiej się prze-
mawia, godniej wygląda, a ponadto
trzeba wstać z fotela, przejść kawa-
łek, co służy rozruszaniu kości
zmęczonych długim siedzeniem. 

WIZYTACJA przedstawiciela
Rady Miasta i MOP wykazała, że
w budynkach po byłej szkole Scho-
la Nostra zostały wykonane ogrze-
wanie oraz kotłownia. Na stałe tam
zamieszkuje 14 osób. 
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W Miejskim Ośrodku Kultury w Lę−
dzinach odbył się konkurs plastyczny
"Europa to również my. Pochwała różno−
rodności, poszanowanie różnic między
ludźmi" − Strasburg'2008. Zorganizowa−
no go w ramach projektu Stowarzyszenia
"Social Sans Frontieres" (Pomoc Spo−
łeczna Bez Granic) − Strasburg − Francja. 

MOK podjął wyzwanie Strasburga. Na
ogłoszony przez niego konkurs napłynęło
25 prac, spośród których Komisja Kon−
kursowa (przewodniczący − Adam Pocie−

cha, ASP w Katowicach, Marzena Maria
Dolniak − GWSP w Mysłowicach, Iwona
Boczkowska − wicedyrektor SP−16
w Mysłowicach, plastyk i Joanna Figura −
dyrektor MOK) wybrało siedem najcie−
kawszych i najlepszych. Ich autorami są:
Jan Nowak ("Lędziny od zaplecza − pra−
nie"), Beata Kozioł ("Obawa, niepew−
ność, nadzieja … dokąd zmierzamy Eu−
ropejczycy"), Agata Wojtala ("Puzoni−
sta"), Jan Nowak ("Lędziny od zaplecza −
moczary"), Julia Trojanowska, Martyna

Biolik, Patrycja Saternus ("Plac zabaw"  −
praca zbiorowa MOK w Lędzinach pod
kierownictwem Urszuli Klyczki), Dom
Dziennego Pobytu Seniora w Lędzinach
(praca zbiorowa "Strój śląski") i Anna Ja−
sińska ("Leśny potok").

Wszystkie wyróżnione prace zostały wy−
stawione ratuszu, a następnie 22 kwietnia
wysłane do Strasburga na wystawę prac
twórców Zjednoczonej Europy. Będą poka−
zane w kilkunastu miastach Europy i siedzi−
bie Parlamentu Europejskiego. /G/

Obrazy w objeździe

Europa zobaczy lędzińskie pranie

Bardzo uroczysty charakter
miało spotkanie zorganizowa−
ne w pierwszomajowe popołu−
dnie w sali OSP z okazji 15−le−
cia Klubu Seniora przy MKS
Lędziny.

Prezes Emil Piątek przed−
stawił rys historyczny klubu.
Zebrani przez aklamację za−
twierdzili uchwałę zarządu
o przyznaniu burmistrzowi
Wiesławowi Stambrowskiemu
i wiceburmistrzowi Mariuszo−
wi Żołnie honorowego człon−
kostwa klubu. Obaj uhonoro−
wani przekazali prezesowi
Piątkowi pamiątkowy jubile−
uszowy grawerton dla klubu.

Podczas biesiady towarzy−
skiej byli sportowcy i działa−
cze KS Górnik Lędziny
i MKS Lędziny wspominali
dzieje miejscowego sportu.
W dyskusji o lędzińskiej piłce
nożnej nie zabrakło cieka−
wych głosów byłego kapelana
śląskiego sportu ks. Jerzego
Goppka, prezesa i wicepreze−
sa MKS−u, Piotra Janasika
i Edwarda Urbańczyka oraz
Stefana Gondzika, Alfreda
Kapicy, Jerzego Koniecznego
i innych seniorów lędzińskie−
go sportu. (mw)  

Jubileusz
Klubu 
Seniora

Jubileusz naszej książnicy

Laureaci konkursu na ekslibris Biblioteki Miejskiej.

Laureatami konkursu na ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej ogłoszonego dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów zostali: Karolina Czarnynoga z SP-1 i Patrycja Sikora z G-2 (ex aequo
I miejsce), Magda Piekorz i Dawid Adamczyk (oboje z G-1) (ex aequo II miejsce) oraz Martyna
Święcicka z G-3 - III lokata. Wyróżnienia otrzymali: Julia Trojanowska SP-1, Kinga Gołuchowska
z SP-3 oraz Katarzyna Zachura, Monika Kawała i Barbara Smuda z G-1. 

Przed obchoda-
mi jubileuszu w bi-
bliotece odbyło się
wiele ciekawych
imprez i spotkań.
Gośćmi lędzińskich
miłośników książki
byli m.in. Alojzy Ly-
sko - folklorysta,
publicysta i historyk
z Bojszów oraz Da-
niel Passent, zali-
czany do czołówki
polskich felietoni-
stów i dziennikarzy,
tłumacz książek
i satyryk, jeden ze
współtwórców ty-
godnika "Polityka".

Daniel Passent z uczestnikami spotkania.
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Podczas sesji Rady Miasta
15 maja wystąpiła Janina Galas
z ulicy Hołdunowskiej. Skarży−
ła się, że mieszka 200 metrów
od oczyszczalni ścieków, a jej
dom (podobnie jak domy sąsia−
dów) nie jest podłączony do
sieci kanalizacyjnej, mimo że
przez wiele lat to obiecano mie−
szkańcom tego rejonu. − Płacę
16 zł za wywóz jednego metra
sześciennego ścieków, za prze−
wóz na odległości 200 metrów.
Za 20 metrów sześciennych
muszę płacić 320 zł za wywóz
miesięcznie. Kogo na to stać?
Chciałam sama wywozić
w beczce na przyczepie − nie
wolno. Kiedy wreszcie docze−
kamy się kanalizacji sanitar−
nej? − pytała, ale konkretnej od−
powiedzi nie otrzymała. Obe−
cne władze chcą rozwiązać ten
problem. Istniejąca sieć ma po−
zostać siecią kanalizacji de−
szczowej, nikt nie wyda zgody
na podłączenie sanitarne. Sieć
sanitarną trzeba dopiero stwo−
rzyć. Potrzeba czasu na opraco−
wanie dokumentacji, a potem
niemałych środków na budo−
wę. 

Być może dobrym rozwiąza−
niem (niekoniecznie dla mie−
szkańców tej ulicy ale innych
rejonów miasta) będzie jedno−
głośnie przyjęty na sesji 15 ma−
ja "Regulamin dofinansowania
budowy przydomowych oczy−
szczalni ścieków ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod−
nej".

Koncepcja uporządkowania
gospodarki ściekowej w Gmi−
nie Lędziny wykazała, że część
terenu gminy Lędziny nie jest,
lub nie będzie objęta systemem
zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
W związku z tym proponuje się
wprowadzenie programu dofi−
nansowania budowy przydo−
mowych oczyszczalni ścieków.
Program jest skierowany do
właścicieli budynków mie−
szkalnych jednorodzinnych,

których budynki położone są
w rejonach miasta w których
nie ma aktualnie sieci kanaliza−
cyjnej i nie jest ona projekto−
wana.

Dofinansowaniem będą ob−
jęte wyłącznie systemy oczy−
szczania ścieków komunalnych
pochodzących z gospodarstw
domowych, których przepusto−
wość nie przekracza 5 m3/do−
bę, eksploatowane w ramach
zwykłego korzystania z wód,
posiadające aktualną aprobatę
techniczną wydaną przez Insty−
tut Ochrony Środowiska
w Warszawie, Zespół Normali−
zacji i Aprobat Technicznych.
Dofinansowaniem nie byłyby
objęte oczyszczalnie wybudo−
wane przed dniem wejścia
w życie regulaminu, oraz te
które znajdują się na terenach
skanalizowanych, lub objętych
planami budowy kanalizacji.

Dofinansowanie byłoby
udzielane ze środków Gminne−
go Funduszu Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej.
Poziom dofinansowania wyno−
siłby 50% udokumentowanych
fakturą poniesionych kosztów
na zakup przydomowej oczy−
szczalni ścieków, lecz nie wię−
cej niż 5.000 zł. Dofinansowa−
nie byłoby wypłacane dopiero
po zakończeniu budowy oraz
dokonaniu wszystkich wyma−
ganych prawem zgłoszeń.

Kwota przeznaczona na dofi−
nansowanie przedsięwzięcia
z Gminnego Funduszu Ochro−
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej będzie określona
w uchwale budżetowej na dany
rok budżetowy, a wnioski będą
rozpatrywane według kolejno−
ści ich składania. W przypadku
wyczerpania środków finanso−
wych przeznaczonych na ten
cel w GFOŚiGW w danym ro−
ku, dofinansowanie będzie rea−
lizowane w pierwszej kolejno−
ści w następnym roku kalenda−
rzowym, bez prawa do odsetek
za zwłokę w wypłacie dofinan−
sowania.

Rozpatrywaniem złożonych
wniosków (sprawdzenie po−
prawności i kompletności zło−
żonego wniosku o dofinanso−
wanie, przeprowadzenie kon−
troli zgodności zabudowy urzą−
dzeń przydomowej oczyszczal−

ni ścieków z dokonanymi zgło−
szeniami, sporządzenie proto−
kołu z weryfikacji złożonego
wniosku wraz z propozycją
przyznania dofinansowania lub
jego odmowy) zajmować się
będzie komisja powołana za−
rządzeniem burmistrza.

Pełny tekst uchwały wraz
z załącznikami i wzorami do−
kumentów znajdzie się na stro−
nie www.ledziny.pl. 

* * * 
Szacunkowo przeciętny mie−

szkaniec domu wytwarza około
160 litrów ścieków na dobę,
a przeciętna rodzina od 0,5 do 1
m3 ścieków na dobę. Nie ma
problemu, jeśli w pobliżu jest
sieć kanalizacyjna, do której
można się podłączyć. Ale na
niektórych terenach o rozpro−
szonej zabudowie budowa sieci
kanalizacyjnej jest nieopłacalna.
Wtedy każdy, kto buduje lub
użytkuje dom musi rozwiązać
problem we własnym zakresie. 

Rozwiązania (oczywiście
tylko legalne!) są zasadniczo
dwa: szambo lub mała oczy−
szczalnia ścieków (dla jednego

lub większej liczby domów).
Wybór odpowiedniego rozwią−
zania zależy od wielu czynni−
ków.

Oczyszczalnie przydomowe
wymagają odpowiednich wa−
runków gruntowo−wodnych
i odpowiednio dużej działki, na
której możliwe będzie prawi−
dłowe ułożenie drenażu. Gdy
zdecydujemy się na budowę
przydomowej oczyszczalni
mamy do wyboru wiele roz−
wiązań: od prostych i tanich po
takie, które wymagają sporych
nakładów finansowych, facho−
wej obsługi i specjalistycznych
urządzeń. Projekt i wykonanie
oczyszczalni najlepiej powie−
rzyć wyspecjalizowanej firmie.

Ogólnie jednak przydomowe
oczyszczalnie ścieków są pro−
ste w montażu i eksploatacji,
tanie w utrzymaniu i ekologicz−
ne. Funkcjonowanie oczy−
szczalni opiera się działaniu
bakterii, biologicznie rozkłada−
jących ścieki. Woda po oczy−
szczeniu ma drugą klasę czy−
stości i odpowiada normom
polskim i unijnym. /r/
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Strony dofinansowane przez: 

Sposób na ścieki

Zbuduj oczyszczalnię…

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków
Eksploatacja jest prosta i nie wymaga specjalnej wiedzy. Polega na
zakupie i dostarczaniu co jakiś czas bakterii i enzymów do kanaliza-
cji oraz wywożeniu osadu ze zbiornika (przeciętnie raz na 2-3 lata).
Roczne koszty eksploatacji prostej oczyszczalni wynoszą
przeciętnie ok. 200 zł. Koszty budowy zwracają się po kilku la-
tach w stosunku do kosztu eksploatacji szamba. 
Oczyszczone ścieki nie zanieczyszczają wód gruntowych,
można nimi zasilić ogrodowe oczko wodne, podlewać rośliny
itd., oczyszczone ścieki mogą być rozsączane do gruntu.
Dobrze zaprojektowana, wykonana i prawidłowo eksploatowa-
na oczyszczalnia nie wytwarza przykrych zapachów, nie jest
uciążliwa dla otoczenia. Urządzenia sa proste i trwałe, objęte
wieloletnią gwarancją.

Jak działa domowa oczyszczalnia ścieków?
Ścieki z łazienki, toalety, kuchni odprowadzane są rurami do

zbiornika gnilnego wykonanego z tworzywa odpornego na chemicz-
ne działanie wielu substancji i całkowicie nieprzepuszczalnego.
W zbiorniku tym następują podstawowe procesy oczyszczania.
Cząstki stałe zanieczyszczeń opadają na dno, Woda i cząstki
mniejszej gęstości pozostają w górnej warstwie. Tam następuje fer-
mentacja beztlenowa. Bakterie beztlenowe wspierane enzymami,
rozkładają związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na
dnie zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywo-
żony (jednak o wiele rzadziej niż w przypadku tradycyjnego szam-
ba). Tak podczyszczona woda, dodatkowo przefiltrowana mecha-
nicznie, wypływa przez studzienkę rozdzielczą do sieci rur rozsą-
czających. W rurach tych następuje proces doczyszczania z udzia-
łem bakterii tlenowych, a oczyszczona woda przesiąka do gruntu.



260 prac z różnych miast
napłynęło na ogólnopolski
konkurs plastyczny przed−

szkolaków o tematyce ekolo−
gicznej "Życie w lesie", zor−
ganizowany przez Miejskie

Przedszkole z Oddziałami In−
tegracyjnymi nr 2. 

Nagrody przyznane przez
jury w składzie Beata Pyras −
nauczyciel plastyki, Beata
Kozioł−Klub Plastyka "Kon−
trast" i Ilona Cuber−Cebula −
dyrektor przedszkola otrzy−
mali: 

I − Justyna Korneluk (od−
dział przedszkolny przy Szko−
le Podstawowej  w Pniówku),
II − Ola Hinc (Samorządowe
Przedszkole nr 31 w Gdyni)
i Jan Chyczyński (Oddział
Przedszkolny przy SP w Ja−
strzębi), III − Kacper Surtel
(Zespół Szkół w Pogwizdowie
Nowym).

9 przedszkolaków zostało
wyróżnionych. Prace konkur−
sowe można było oglądać na
terenie placówki oraz na wy−
stawie w Ratuszu. Dyplomy
i nagrody dla laureatów i ich
opiekunów artystycznych zo−
stały wysłane pocztą − poinfor−
mowała Barbara Boba, opie−
kun kółka plastycznego. /G/
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Strony dofinansowane przez: 

Małe 
drzewka 
małych ludzi

Poszanowania przyrody,
ochrony środowiska można
i trzeba uczyć od najmłodszych
lat. Podczas dorocznych
obchodów Dnia Ziemi
w Przedszkolu nr 1 (23 kwiet-
nia) dzieci sadziły w ogródku
drzewka zakupione przez
Krzysztofa Pawlasa - ojca jed-
nego z przedszkolaków, który
także współfinansował
i współorganizował poczęstunek
po zakończeniu tej akcji.
Wcześniej dzieci wysłuchały
pogadanek na temat ochrony
środowiska naturalnego. /G/

Przedszkolaków 
"
Życie w lesie"

Jury przy pracy.
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17 maja Lędzińskie Stowa−
rzyszenie Na Rzecz Osób Nie−
pełnosprawnych i Ich Rodzin
zorganizowało tradycyjną
wiosenną wycieczkę. Osoby
na wózkach inwalidzkich mo−
gły tym razem podróżować
w specjalnie przystosowanym
minibusie, a nie w typowym
autokarze. Wyjazd w Beskidy
był pełen atrakcji, których do−
starczył pobyt w Leśnym Par−
ku Niespodzianek w Ustroniu
− Zawodziu. W stacji ptaków

drapieżnych wycieczkowicze
uczestniczyli w pokazie ich
lotów, a potem wędrowali
przyrodniczą ścieżką eduka−
cyjną, oglądali naturalną ho−
dowlę saren, danieli, muflo−
nów, żbików, dzików, żubrów,
zapoznając się z problematyką
ochrony flory i fauny. W Le−
sznej Górnej, przy schronisku
na górze Tuł, prezes Krystyna
Cuber poprowadziła zabawy
z wykorzystaniem nowo zaku−
pionej chusty Klanza. /wm/

Wycieczka do świata zwierząt 
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WAŻNE TELEFONY (032…)
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
"Prywatna" 216-71-79
"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
Kuchnia Miejska 216-75-08
Świetlica Socjoterapeutyczna 326-63-96
Ecorec 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 216-78-19 
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
Zakład Energetyczny 303-09-91, 303-23-90 lub 991
Pogotowie Elektroenergetyczne 303-09-91 lub 991
Pogotowie Gazowe w Tychach 227-31-24 lub 992
Pogotowie Energetyki Cieplnej 219-56-81 do 82 lub 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 227-40-31 do 31 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

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze−
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie−
ruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny,
km. 5 d. 1 przy ul. Jemiołowej, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00021882 prowadzonej
przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Lędziny:

działka powierzchnia w m2 Jedn. rej. gruntów klasyfikacja gruntów 
2465/11 1010 G.1575 R−V

Działka posiada kształt regularny, zbliżony formą do trapezu, położona jest bezpośrednio przy
utwardzonej drodze ul. Jemiołowej. Sąsiaduje z luźną zabudową mieszkaniową o niskiej intensyw−
ności zabudowy oraz z terenami niezabudowanymi. Nieruchomość jest nie zabudowana i nie ogro−
dzona, w części porośnięta samosiejkami. Wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki prze−
biega linia wysokiego napięcia. W pobliżu zbywanej nieruchomości znajduje się uzbrojenie tech−
niczne: sieć wodociągowa, sieć gazowa i linia elektroenergetyczna. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny
nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo−usługowe.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie:
− niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego,
− uzyskania zapewnienia dostawy mediów,
− niwelacji i uporządkowania terenu,
−  wycinki istniejącego zadrzewienia. 
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących
mapach i dokumentach a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie pono−
siła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z za−
okrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu.
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów
i usług VAT w wysokości 22%.
Cała cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej
umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku ban−
kowego UM Lędziny. Ponadto osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do poniesienia wszel−
kich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

Wadium ustalone zostało w wysokości 15% ceny wywoławczej nieruchomości,
na kwotę: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
− wniesienie wadium najpóźniej do dnia 9 czerwca 2008 r. w formie przelewu bankowego na ra−

chunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: PKO BP S.A. O/LĘDZINY 22 1020 2528 0000 0202
0191 2211. 

Za dzień wpłaty wadium uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny.
Wadium może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych
dopuszczonych do obrotu publicznego. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczo−
ne na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wy−
grał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy kupna ustalonej przez Urząd Miasta Lędziny.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przedkładają Komisji Przetargowej:
dowód wniesienia wadium (oryginał),
dokument tożsamości,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nierucho−
mości, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń, 
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi z treści niniejszego
ogłoszenia oraz ich akceptacji,
osoby reprezentujące uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im pełnomocnictwa do
wzięcia udziału w niniejszym przetargu.

Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2008 r. o godz. 15.00 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodar−
ki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (032) 21−66−511 wew. 20, 36, 28
w godz. od 7.30 do 15.30. 
Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie internetowej www.le−
dziny.pl, w biuletynie informacji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej do dnia przetargu.
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Koło PZW nr 8 w Bie-
runiu Nowym serdecznie za-
prasza wszystkie dzieci w so-
botę, 31 maja, już o godz.
8.00 do Rybaczówki "Pod Ka-
rasiem" w Czarnuchowicach,
przy ul. Przyjaźń na dziecięce
zawody wędkarskie (z nagro-
dami). Po zawodach Edmund
Jarnot i inni działacze koła
przeprowadzą praktyczną lek-
cję ekologiczno-wędkarską,
zakończoną konkursowym
sprawdzianem nabytej wiedzy
i umiejętności. Nie zabraknie
też poczęstunku dla uczestni-
ków imprezy.

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci w czwartek,
29 maja, przed budynek
książnicy przy ul. Lędzińskiej
86, gdzie w godz.14.00-20.00
zaistnieje wioska indiańska.
Grupa z Katowic, propagują-
ca kulturę Indian północnoa-
merykańskich, rozbije tu swo-
je tipi, zorganizuje mnóstwo
zabaw i zajęć dla dzieci. /wm/

Caritas Archidiecezji
Katowickiej - Ośrodek Bło-
gosławiona Karolina ser-
decznie zaprasza na corocz-
ny festyn integracyjny
w pierwszą sobotę wakacji, tj.
21 czerwca. Festyn odbędzie
na parkingu Fundacji Rozwo-
ju Sportu i Kultury Fizycznej
w Lędzinach. Rozpocznie się
o godz. 14.00. Planowane za-
kończenie ok. 22.00.

III Festyn Integracyjny po-
prowadzi Krzysztof Jankow-
ski z radia Eska. Wystąpią
m.in. Tito, Penny Lane, "Roc-
komotive", Jacek Kulesza,
kabaret Grzegorza Stasiaka,
Orkiestra Kopalni Mysłowice.
Podczas festynu przewidzia-
na jest także aukcja prac
podopiecznych oraz m.in. ko-
szulek i płyt z autografami ar-
tystów. Aukcję poprowadzą
Wojtek Kuderski z zespołu
"Myslowitz" i Mietall Waluś
z zespołu "Negatyw". Pod-
czas III Festynu Integracyjne-
go będzie można zapoznać
się z zasadami hipoterapii
(konie) czy kynoterapii (psy)
oraz zakupić na kiermaszu
pamiątkę wykonaną na zaję-
ciach w Ośrodku Błogosła-
wiona Karolina przez osoby
niepełnosprawne. /ak/

ZAPROSZENIAWybieramy hasło 
promujące miasto 

Do końca marca można by-
ło przesyłać do Urzędu Miasta
propozycje na hasło/slogan
promujące nasze miasto.
Wpłynęło prawie 50 haseł.
Z otrzymanych propozycji wy-
brano - zdaniem organizato-
rów konkursu - 13 najciekaw-
szych haseł. Do rozstrzygnię-
cia pozostała kwestia, które
z opublikowanych w sondzie
określeń jest najciekawsze
i najtrafniej będzie promować
nasze miasto. Rozwiązanie te-
go zadania konkursowego za-
leżeć będzie od Państwa. Gło-
sować można na stronie
www.24.ledziny.pl. Autorzy ha-
seł/sloganów, które zostały
umieszczone w sondzie otrzy-
mają upominki - gadżety Urzę-
du Miasta. Na Państwa głosy
czekamy do końca maja br.

Które z haseł powinno 
promować nasze miasto?

Lędziny - nowoczesne
górnictwo- śląska
gościnność - przyjazne
miasto

Nad Lędziny nie ma gminy

Lędziny - nie ma drugiej
takiej gminy

Tylko w Lędzinach
szczęście zatrzymasz

Świat się zaczyna
w Lędzinach

Na szczyty pędzisz?
Zacznij od Lędzin

Porzuć góry i doliny
twoim celem są Lędziny

Czas bogato spędzi, kto
trafi do Lędzin

Na wyżyny przez Lędziny

Lędziny - najlepsze
miejsce z miejsc

Lędziny najlepsze
z miejsc

Lędziny - miejsce także
dla Ciebie

Lędziny - twój trafny
wybór

Marysia Szostek ze Szkoły
Podstawowej nr 1 zdobyła
pierwsze miejsce w kategorii
klas IV−VI w finale siódmej
edycji wojewódzkiego kon−
kursu informatyczno−poloni−
stycznego "Z komputerem na
Ty" dla uczniów szkół podsta−
wowych. Finał zorganizowany
przez nauczycielki Annę Truty
i Barbarę Kus z SP−1 odbył się
16 kwietnia. Marysia spośród
30 uczestników najlepiej roz−
wiązała komputerowy test.
Kolejne miejsca zajęły Marty−
na Pawełczyk z SP−34 w Dą−
browie Górniczej i Patrycja
Bojdoł z SP−3 w Mikołowie.

10. finalistów w grupie
młodszej (klasy I−III) sporzą−
dzało rysunek w programie
graficznym Paint. Zadanie to
najlepiej wykonali Patryk
Krynicki i Sandra Chuchmacz
(z SP−35 w Tychach) i Prze−
mek Zygmunciak z często−
chowskiej podstawówki.

Wszyscy uczestnicy finału,
których wysiłek oceniało jury
pod przewodnictwem Marzanny
Fabian z Urzędu Miasta, otrzy−
mali dyplomy i upominki.
Uczniowie klasy trzeciej zapre−
zentowali im przedstawienie
"Kopciuszek" przygotowane
pod kierunkiem Bożeny Garstki.

Henryk Barcik − przewodni−
czący Rady Powiatu Bieruń−
sko−Lędzińskiego i Teresa Sa−
mulak − dyrektor lędzińskiej
"jedynki" wręczyli przedsta−
wicielce SP−35 z Tychów dy−
plom z wyróżnieniem dla
szkoły za bardzo wysoki prac
jej uczniów. W konkursie ry−
walizowało 114 uczniów z 18
szkół. /wm/

Komputerowe dziewczyny

Liderzy przedsiębiorczości

Przez prawie trzy lata nauczyciele i uczniowie Powiatowego Ze−
społu Szkół podejmowali różne działania z zakresu szeroko rozumia−
nej przedsiębiorczości, aby otrzymać certyfikat "Szkoła Przedsiębior−
czości". Kapituła certyfikująca w Warszawie bardzo wysoko oceniła
dokonania naszej szkoły. Delegacja PZS uczestniczyła w spotkaniu
Liderów Przedsiębiorczości, które odbyło się 28 kwietnia w Galerii
Porczyńskich w Warszawie. Podczas uroczystej Gali nagrodzone zo−
stały 64 szkoły, które najlepiej − spośród 205 wyróżnionych Certyfi−
katem "Szkoła Przedsiębiorczości" −  realizują zadania z zakresu sze−
roko rozumianej edukacji ekonomicznej, kształtują postawy przedsię−
biorcze, przygotowują swoich absolwentów do dorosłego życia.

Uroczystość była wyjątkową okazją do spotkania przedstawi−
cieli szkół, które otrzymały Certyfikat Jakości, przedstawicieli sa−
morządu (w szczególności urzędów marszałkowskich) oraz sekto−
ra biznesu. Patronat nad konferencją objął Marszałek Wojewódz−
twa Mazowieckiego Adam Strózik. W Spotkaniu Liderów "Szko−
ła Przedsiębiorczości" uczestniczyła Krystyna Szumilas − sekre−
tarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przewodnicząca
kapituły przyznającej certyfikat.

PZS reprezentowali w Warszawie Ireneusz Wróbel − dyrektor
szkoły, Gabriela Jagsz − szkolny koordynator projektu oraz Ariel
Czarnecki − przedstawiciel samorządu uczniowskiego. /G/

Delegacja szko-
ły, Aneta Wil-
mańska - wice-
prezes Polskiej
Agencji Rozwo-
ju Przedsiębior-
czości i Zbi-
gniew Mo-
drzewski - pre-
zes Fundacji
Młodzieżowej
Przedsiębior-
czości.
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Grasz w MKS-ie drugi se-
zon, ale nie wszyscy kibice
jeszcze dobrze cię znają.
Opowiedz o początkach
i przebiegu swojej kariery.

Karierę piłkarską rozpoczy-
nałem w MOSM Tychy. Po-
tem, jako junior, występowa-
łem w drużynie Ogrodnika
Cielmice, z którą jako Mistrz
A klasy wywalczyłem awans
do Ligi Okręgowej. Po kilku-
letnim pobycie w Cielmicach
wróciłem do Tychów, gdzie
występowałem w międzywo-
jewódzkiej lidze juniorów, po
czym trafiłem do pierwszej
drużyny GKS Tychy. Następ-
nym przystankiem okazały
się Lędziny. 

W Lędzinach grałeś już
jako obrońca, pomocnik,
a w tej rundzie jesteś wy-
stawiany w ataku. Jaka
jest twoja nominalna pozy-
cja i na jakiej najlepiej się
czujesz?

Jestem zawodnikiem uni-
wersalnym. Odpowiada mi
pozycja napastnika, na
której obecnie wystawia
mnie trener Rozmysłowski.
Choć nie ukrywam, że na
obronie i pomocy lewej tak-
że dałbym sobie radę.

Jak oceniasz postawę
naszej drużyny w rundzie
wiosennej i ostatnich spo-
tkaniach?

Z postawy naszej druży-
ny jestem zadowolony.

W tej rundzie idzie nam
nieźle, pomijając ten pe-
chowy mecz z Bojszowami
na inaugurację rundy wio-
sennej i jedyną przegraną
na własnym boisku
z Nadwiślanem. Szkoda
straconych punktów w me-
czach z Sokołem, Ogrodni-
kiem i Unią Bieruń - mecze
te zakończyły się remisem,
ale czterokrotnie zwycięży-
liśmy. 15 punktów zdoby-
tych w tej rundzie to nie
jest zły wynik. Bardzo nas
podbudowała ostatnia wy-
grana z Uranią Ruda Ślą-
ska - przeciwnik był wyma-
gający, ale zespół pokazał
charakter i zwyciężył 2:1.
Przed nami jeszcze ciężkie
spotkania, jednak zrobimy
wszystko, by podnieść się
z zajmowanego obecnie
miejsca. 

W tym sezonie zdobyłeś
trzy gole, w zeszłym jedne-
go. Jesteś zadowolony z ta-
kiego dorobku? Czy może
indywidualne statystyki nie
są dla Ciebie tak istotne,
jak postawa całej drużyny? 

Ten sezon jest w moim
wykonaniu na pewno lepszy
niż poprzedni. Wiem, że mo-
że być jeszcze lepiej, Mogę
powiedzieć, że naprawdę
tworzymy zgrany zespół.
Mamy już na swoim koncie
więcej punktów niż w całym

poprzednim sezonie i zdoby-
liśmy o wiele więcej bramek. 

Jakie są cele Twoje i ca-
łego zespołu na końcówkę
rundy? 

Moim celem jest wygrać
pozostałe do spotkania, wte-

dy mamy duże szanse ulo-
kować się w górnej części
tabeli, z czego wszyscy - ja,
koledzy z drużyny, trener
i zarząd MKS Lędziny - bar-
dzo byśmy się ucieszyli. Taki
był nasz cel przed rozpoczę-
ciem rundy jesiennej i za-
mierzamy go zrealizować.

Które ze spotkań w tym
sezonie było w twoim wy-
konaniu, twoim zdaniem,
najlepsze?

Od oceniania poszczegól-
nych zawodników i całej dru-
żyny jest nasz trener.
W każdym meczu staram się
dać z siebie wszystko, ale
jeśli już miałbym wybrać, to
myślę, że byłby to mecz
z Mikołowem z początku
rundy wiosennej i niedawne
pojedynki z Iskrą i Uranią.

Dziękuję za rozmowę. /s/

Jestem zawodnikiem 
uniwersalnym

PIOTREM BOMBĄ, zawodnikiem MKS Lędziny

W ośrodku rekreacyjno−
sportowym "Centrum" roze−
grano I Indywidualne Mistrzo−
stwa Studentów, Uczniów
Szkół Policealnych i Szkół
Średnich w szachach. W gru−
pie chłopców zwyciężył Da−
wid Gondzik, drugie miejsce
zdobył Rafał Król, a trzecie
Paweł Kwaśniewski. Kolejne
lokaty zajęli: Robert Broncel,
Łukasz Gardawski oraz Marek
Gwóźdź. Wśród dziewczyn

najlepsza była Monika Warpe−
chowska. 

Zwycięzcy otrzymali oka−
załe puchary, ponadto każde−
mu z pozostałych szachistów
przypadły w udziale upominki
rzeczowe.

Organizatorem zawodów
był Bogusław Dzierżak, a de−
koracji zwycięzców − w imie−
niu fundatora nagród − doko−
nał burmistrz miasta Lędziny
Wiesław Stambrowski. /s/
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Najlepsi szachiści

Monika Warpechowska - najlepsza z dziewcząt odbiera puchar
od burmistrza Wiesława Stambrowskiego.

TTwwoorrzzyymmyy  zzggrraannyy  zzeessppóółł,,
mmaammyy  nnaa  kkoonncciiee  wwiięęcceejj  ppuunnkkttóóww
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Getin Bank SA, Placówka Franczyzowa
Chełm Śląski, ul. Śląska 85, 

tel. (032) 22 55 600, tel. kom. 0509352102

Weteran lędzińskiego
kolarstwa szosowego,
67−letni hołdunowianin
Helmut Szewczyk, bar−
dzo dobrze rozpoczął
tegoroczny sezon spo−
rtowy. 4 maja w Kło−
bucku wywalczył tytuł
wicemistrza wojewódz−
twa śląskiego w indywi−
dualnej jeździe na czas
w kategorii wiekowej
60−69 lat. Dystans 10 km H. Szewczyk pokonał w 15 minut i 45 se−
kund. Przegrał jedynie z Ksawerym Leszczyńskim z Częstochowy.
Czwarte miejsce zajął Jan Patalong z Mysłowic Krasów.

31 maj, pan Helmut będzie ścigał się w indywidualnej jeździe
na czas o tytuł mistrza Polski. Trzymajmy za niego kciuki! /wm/

Helmut Szewczyk 
wicemistrzem

Drużyna z Kosztów wygrała
Turniej Piłki Nożnej Śląskich
Miast o Puchar Burmistrza
Miasta Lędziny, rozegrany 10−
11 maja. Finał zawodów,
w których wystartowało osiem
reprezentacji miast oraz stowa−
rzyszeń, został rozegrany
w czasie XX Festynu "We
Dworze". 

W finale drużyna z Kosztów
okazała się lepsza od RAŚ Cho−
rzów i zwyciężyła 3:0. Nie było

to jednak zaskoczeniem, zwa−
żywszy na fakt, że w zespole
z Kosztów występowali dosko−
nale znani wszystkim kibicom
piłkarskim: Dariusz Szabrański,
bracia Mirosław i Ryszard
Wowro, którzy przed laty stano−
wili o sile Górnika, a później
MKS−u Lędziny. W spotkaniu
o III miejsce reprezentacja Lę−
dzin pokonała Chełm Śląski
4:0, także wśród zawodników
z Lędzin można było zobaczyć

w akcji byłych lędzińskich pił−
karzy: Stanisława Figla, Mariu−
sza Gajewskiego, czy Roberta
Balcerowskiego. 

Pozostałe miejsca w turnieju
zajęły: Śląsko Nacyjo, RAŚ
Mysłowice, RAŚ Ruda Śląska
oraz RAŚ Katowice. Najsku−
teczniejszym strzelcem impre−
zy został Robert Balcerowski,
zaś miano najlepszego bramka−
rza przypadło Ryszardowi
Wowro.

Organizatorami turnieju były:
MKS Lędziny, Ruch Autono−
mii Śląska, Urząd Miasta Lę−
dziny oraz Klub Seniora przy
MKS Lędziny. Była to druga
edycja zawodów, poprzednie
odbyły się w ubiegłym roku
w Mysłowicach, a uczestnicy
imprezy już umówili się na spo−
tkanie na podobnej imprezie
w przyszłym roku. /s/

Piłkarski turniej

PPoożżyycczzkkaa  wwiioosseennnnaa
kkrreeddyytt  ddoo  2200..000000zzłł
bbeezz  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa  
ddoocchhóódd  zz  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ggoossppooddaarrcczzeejj  
bbeezz  zzaaśśwwiiaaddcczzeeńń  zz ZZUUSS  ii UUSS
ookkrreess  kkrreeddyyttoowwaanniiaa  ddoo  9966  mmiieessiięęccyy

43−150 Bieruń, ul. Krakowska 4 
(obok kościoła św. Bartłomieja) 

tel.032/725−77−88

Stefan Stachoń i drużyna z Lędzin.

Zwycięski zespół z Kosztów.

R E K L A M A
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Jubileuszowy festyn 

"We Dworze"
W Zielone Świątki, 11 maja, na Stawiskach przy ul. Sobie−
skiego, działacze Klubu Seniora przy MKS Lędziny zorganizo−
wali jubileuszowy, XX Festyn "We Dworze". 

Festyny "We Dworze" odby-
wają się od 13 lat - raz, dwa,
a czasem nawet trzy razy
w ciągu roku. Pierwszy został
zorganizowany 23 lipca 1995.
Przygotowali go Emil Piątek,
Augustyn Uszok, Alfred Kapica.

Wspomina Emil Piątek:
- Budowaliśmy plac zabaw.

Ludzie z Lędzin dowozili piach,
ziemię. Wtedy powstał pomysł
urządzania festynów. Pierwszy
przypadł akurat w odpust w Lę-
dzinach. Trwał dwa dni. Wtedy
odbył się między innymi nocny
turniej szkaciorzy. Kolejny fe-
styn przygotowaliśmy 26 maja
1996 roku. Na VI festynie zbie-
raliśmy pieniądze na pomoc dla

powodzian z Czarnuchowic.
Tradycyjnie w Zielone Świątki -
w święto Zesłania Ducha Świę-
tego - rozpalaliśmy ogniska.
Organizowaliśmy też imprezy
połączone z Nocą Świętojań-
ską. Na wszystkich festynach
grała orkiestra dęta KWK Zie-
mowit i Franciszek Moskwa
z "Lędzinianami", występowała
Monika Bednorz, zapraszaliśmy
też gości spoza Lędzin - wystę-
powali między innymi: "Bojszo-
wianie" i Alojzy Lysko, Kapela
Saternusów z Woli, a także
"Jorgusie", zespół akordeoni-
stów pod kierunkiem prof. Sta-
nisława Wodnickiego, zespoły
z Mysłowic i okolicy.

Niemal zawsze festynom to-
warzyszą turnieje i mecze pił-
karskie (np. dziewczyny kontra
ich pracodawcy z Lędzin). Pod-
czas XVI festynu odbył się wy-
ścig kolarski, zorganizowany
przez Helmuta Szewczyka.

W latach 2002-2007 nastąpiła
przerwa w organizacji festynów.
Nie byłem radnym, nie miałem

aprobaty burmistrza Trzcińskie-
go na organizowanie tych im-
prez. Kolejny XVIII festyn odbył
się po 5 latach i ośmiu dniach -
27 maja 2007 roku. Wystąpił

m.in. Zespół Pieśni i Tańca
Chorzów, odbył się  turniej pił-
karski o puchar przewodniczą-
cego Rady Miejskiej, pokaz mo-
deli latających oraz pokaz sztuk
walki grupy BIG Budo Wiesława
Bigosa. Gwiazdą festynu 23
września  2007 r. był zespół wo-
kalny Mona Lisa. Zawsze stara-
my się przygotować coś bar-

dziej atrakcyjnego. Dopóki sił
wystarczy i znajdziemy życzli-
wych ludzi, którzy zechcą nam
pomagać - będziemy te festyny
nadal organizować. /mr/

Rozpoczął się koncertem orkiestry dętej kopalni Ziemowit
pod dyrekcją Bronisława Latochy. Później na tamtejszym boi−
sku piłkarskim grały lędzińskie nadzieje piłkarskie, a następnie
finaliści turnieju piłki nożnej 6−osobowej o puchar burmistrza
Lędzin. Na scenie wystąpili: grupa wokalna "Stars Show", pro−
wadzona przez Franciszka Moskwę, zespół akordeonistów ko−
palni Kleofas w Katowicach oraz gwiazda imprezy, czyli Mirek
Szołtysek i jego Trio. O godz. 21.00, pod czujnym okiem lę−
dzińskich strażaków, rozpalono "wielko fojera". /wm/

Mirek Szołtysek i jego trio.

Akordeoniści z kopalni Kleofas otrzymali na pamiątkę obraz.

Zawody modelarzy.
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Prawie miesiąc reprezentacje
Gimnazjum z Oddziałami Inte−
gracyjnymi nr 2, Gimnazjum nr
3 i uczniowie siedmiu klas Po−
wiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach pod opieką nau−
czycieli przygotowywali plaka−
ty i scenki teatralne, których
przesłaniem było promowanie
zdrowego stylu życia, wolnego
od uzależnień (alkoholizmu, na−
rkomanii i innych). 

Jury miejskiego konkursu
"Stop uzależnieniom" miało po−
ważny problem by wybrać naj−
lepsze przedstawienie, ale wy−
pracowało wspólny werdykt.

Zwyciężył zespół Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr
2 w Lędzinach, który pod opie−
ką Joanny Figiel przygotował
przedstawienie dotyczące alko−
holizmu pt. "List". Kolejne
miejsca zdobyły reprezentacje
PZS. Klasa 1A, która zajęła II
miejsce (pod opieką Joanny Po−
radzisz−Krupy i Anety Madej−
skiej) przygotowała przedsta−
wienie "Kto następny", pokazu−
jące wyznania znanych ludzi,
którzy byli ofiarami narkoty−
ków. Problematyka antynarko−
tykowa była także tematem
scenki "Ostatni raz", przygoto−

wanej przez klasę 1B, pracującą
pod kierunkiem Agnieszki De−
reckiej.

Główną nagrodą jest wy−
cieczka do Warszawy ufundo−
wana przez burmistrza Wiesła−
wa Stambrowskiego. Jej pro−

gram przewiduje wizytę w Sej−
mie RP i spotkanie z poseł Ma−
rią Nowak, która sprawowała
honorowy patronat nad konkur−
sem.

W. Stambrowski wręczył
zwycięzcom symboliczny czek
na pokrycie kosztów wycieczki
oraz pamiątkowe dyplomy i na−
grody książkowe ufundowane
przez firmę Zbigniewa Strze−
lewskiego.

Jak podkreśla Krystyna
Wróbel, inicjatorka i współorga−
nizatorka konkursu, uczniowie
i nauczyciele lędzińskich szkół
po raz kolejny wykazali się po−
mysłowością i talentami. Przy−
gotowane przez nich przedsta−
wienia − ciekawe i trafiające do
ich rówieśników − są bardzo in−
teresującą formą uświadamiania
ważnego problemu uzależnień
i elementem profilaktyki.
Współorganizatorkami konkur−
su były: Jolanta Wojciechowska
i Ilona Kaiser. /G/

Wydawca: 
Urząd Miasta Lędziny

ul. Lędzińska 55, 43−143 Lędziny
Opracowanie redakcyjne:

Marian Ryglewicz
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Druk: PRODRUK Katowice
Za treść reklam redakcja 

nie odpowiada.
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Upominki promocyjne
Urzędu Miasta za nadesła-
nie prawidłowych rozwiązań
krzyżówki z numeru kwiet-
niowego (Ruberg - górno-
śląski Faust) otrzymują:
Aleksandra Pypłacz i Anna
Mamok. Nagrody są do ode-
brania w Referacie Edukacji,
Kultury i Spraw Społecz-
nych UM w Lędzinach, ul.
Lędzińska 47 (II piętro). 

"
Stop uzależnieniom"



Pod parasolami, w pelery−
nach przeciwdeszczowych
i w kapturach na głowach nie−
złomni zawodnicy i ich opie−
kunowie, wolontariusze ze
szkół średnich powiatu, orga−
nizatorzy i widzowie, orkiestra
i mażoretki, zaproszeni goście
− wszyscy zjawili się rano na
stadionie MKS Lędziny. Żal
było zawieść oczekiwania po−
nad 400 zawodników z 26 ekip
reprezentujących różne ośrod−
ki, stowarzyszenia i placówki
z powiatu, Tychów, Katowic,
Mysłowic i Mikołowa zajmu−
jące się pomocą niepełno−
sprawnym; zniweczyć wysiłek
organizatorów. odbyła się tra−
dycyjna ceremonia otwarcia.

Nad stadionem zapłonął znicz,
który zapalił Robert Kornaś
z Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Lędzinach. 

Mimo niepogody (choć
w końcu deszcz przestał pa−
dać) prawie wszystko odbyło
się zgodnie z planem. Sporto−
we zmagania zostały nagro−
dzone pucharami, dyplomami
i pamiątkami. Nagrodzono
także kibicujące zawodnikom
grupy szkolne. PZS z Lędzin
otrzymał od powiatu czek
wartości 1.000 zł, a trzecia
w tym konkursie Szkoła Pod−
stawowa w Goławcu − 300 zł.

Tegoroczne igrzyska obser−
wowali między innymi wice−
wojewoda Adam Matusie−

wicz, posłanka Maria Nowak
(która ośrodkowi Błogosła−
wiona Karolina ofiarowała 14
piłek do gier zespołowych)

i Grzegorz Żymła − dyrektor
Śląskiego Oddziału Państwo−
wego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. /r/ 
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Wcześniejsze wielogodzinne opady deszczu i ziąb
stawiały pod znakiem zapytania tegoroczne IX Po−
wiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Lędzi−
nach. Jednak aura okazała się w miarę łaskawa. 
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