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Nagroda za jakość

Urząd Miasta Lędziny zdobył tytuł Lau−

reata oraz Srebrne Godło konkursu Najwyż−

sza Jakość Quality International 2010.

Urząd Miasta został nagrodzony w katego−

rii „Usługi najwyższej jakości”. 

Zorganizowany po raz czwarty Konkurs

Najwyższa Jakość Quality International wy−

łonił laureatów w trzech kategoriach: pro−

duktu, usług i zarządzanie najwyższej jako−

ści. Konkurs skierowany jest do przedsię−

biorstw i organizacji działających na teryto−

rium Polski, które stosują restrykcyjną poli−

tykę jakości i mogą poszczycić się osiąg−

nięciami na najwyższym, światowym pozio−

mie i służy ich wszechstronnej promocji.

Organizatorem konkursu – pod patronatem

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Pol−

skiego Forum ISO 9000 i Polskiej Agencja

Rozwoju Przedsiębiorczości – jest Redak−

cja Forum Biznesu w Gazecie Prawnej. To

potwierdza wysoką rangę konkursu i jego

wiarygodność.

Przyznana Urzędowi Miasta nagroda jest

efektem wieloletnich starań i działań jego

pracowników zmierzających do ciągłego

ulepszania pełnionych usług m. in. poprzez

wprowadzenie systemu zarządzania jako−

ścią ISO

9001:2008,

jak również

wykorzysty−

wania szans

na pozyska−

nie funduszy

z różnych

źródeł na

polepszenie

życia lokal−

nej społe−

czności

oraz rozwo−

ju Lę−

dzin.

Od robót termomodernizacyjnych roz−
począł się pierwszy etap realizacji projek−
tu mającego na celu przebudowę i rozbu−
dowę budynku MKS Lędziny na potrzeby
klubu oraz Miejskiego Przedszkola nr
1 w Lędzinach. Projekt przewiduje oddzie−
lenie części północnej i środkowej budyn−
ku (które nadal będą pełnić funkcję zaple−
cza klubowego) oraz wydzielenie połu−
dniowego skrzydła budynku i utworzenie
w nim przedszkola publicznego. Do połu−
dniowej fasady zostanie dobudowany mo−
duł z szatniami oraz klatką schodową
i windą obsługujący część przedszkolną.
W związku ze zmianą funkcji istniejącego
budynku dokonano podziału działki na
część dla klubu sportowego oraz część
przedszkolną z ogrodzonym ogródkiem
jordanowskim dla dzieci. Wydzielono dwa

osobne wjazdy do obu tych stref od ul. Sta−
dionowej.

Inwestycja pozwoli rozwiązać problem
przepełnionego i mieszczącego się w nie−
najlepszych warunkach Przedszkola Miej−
skiego Nr 1, obecnie mającego siedzibę
przy Szkole Podstawowej nr 1. Istniejący
już budynek MKS−u zostanie maksymal−
nie zagospodarowany, co zatrzyma proces
jego naturalnego niszczenia będącego
efektem częściowego użytkowania obiek−
tu. Kolejnym argumentem przemawiają−
cym za takim rozwiązaniem jest lokaliza−
cja przedszkola w ciszy i zieleni, w rejonie
Ośrodka Rekreacyjno−Sportowego „Za−
lew” dającego szeroki wachlarz możliwo−
ści zagospodarowania dzieciom wolnego
czasu. /KB/ 

Więcej na stronach 3−4

W całym mieście coś się remontuje,buduje, przebudowuje

Sezon inwestycyjny w pełni!
Bardzo gorące tegoroczne lato intensywnie wykorzystywane jest na różnego rodza−
ju budowy, remonty, przebudowy chodników, dróg, obiektów. W tym numerze za−
mieszczamy przegląd tego, co dzieje się na najważniejszych lędzińskich placach
budów i co planuje się jeszcze w najbliższym czasie. 
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Tak będzie wyglądać budynek MKS i przedszkola.
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Dotacja do plebanii 
W lipcu burmistrz Wiesław Stambrowski zawarł umowę ze Śląskim Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków w Katowicach na dotację celową w kwocie 50 000 zł na

prace konserwatorskie, restauratorskie przy budynku zabytkowej plebanii przy ul. Lę−

dzińskiej 86 (obecnie budynek Biblioteki Miejskiej). Dotacja została przyznana na pra−

ce sztukatorskie i malarskie związane z odtworzeniem charakterystycznego wystroju

malarskiego ścian i sufitów, rekonstrukcję stolarki drewnianej wewnętrznej, renowa−

cję płaskorzeźby Archanioła Michała. 

– Dotacja jest wyrazem uznania dla władz miasta za wykazane zaangażowanie i wysi−

łek mający na celu zachowanie i odtworzenie zabytkowej materii architektonicznej sta−

nowiącej o bogatej historii tego regionu – powiedziała mgr Anna Fabiańczyk, przedstawi−

ciel Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. /KB/ 

Słowa stanowczego przyrzeczenia

burmistrza Wiesława Stambrowskie−

go, że nie dopuści, aby w Hołduno−

wie powstała wytwórnia asfaltów

stały się faktem. 30 czerwca radni

jednogłośnie podjęli uchwałę

w sprawie zmiany zagospodarowa−

nia przestrzennego w rejonie ul.

Hołdunowskiej, która uniemożliwia

firmie „Drogbud” budowę otaczarni

i produkcję asfaltu w tym rejonie.

Uchwała ta została wypracowana

po bez mała trzyletnim zawirowaniu

wokół inwestycji planowanej w północ−

no−wschodniej części Hołdunowa

i proteście społecznym mieszkańców,

którzy własnym wysiłkiem i kosztem

zadbali o wykonanie ekspertyz i opinii

prawnych, środowiskowych, zdrowot−

nych, społecznych itp. W imieniu mie−

szkańców występujących przeciwko

budowie otaczarni Halina Resiak po−

dziękowała za tę decyzję radnym i bur−

mistrzowi. Otwarty pozostaje temat,

jaka będzie przyszłość działki zakupio−

nej przez „Drogbud” od miasta. /M/

Burmistrz słowa dotrzymał!

Na 18 września zaplanowano uroczystą sesję Rady Miasta Lę−

dziny z okazji 850−lecia miasta. Sesja odbędzie się o 16.30. Po−

przedzi ją również uroczysta msza święta o 15.00 w kościele św.

Klemensa, obchodzącym 240−lecia istnienia obecnej świątyni.

Kolejne (prawdopodobnie ostatnie w tej kadencji) dyżury ra−

dnych odbędą się w środę 29 września o godz. 17.00. /G/ 

Dożynki uroczyste, ale skromne
Tegoroczne obchody Święta Plo−

nów będą nieporównywalnie
skromniejsze niż w latach poprze−
dnich. Postanowieniem władz mia−
sta wydatki na organizację święta
postanowiono ograniczyć do mini−
mum, a zaoszczędzone środki
przekazać Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej na pomoc dla
poszkodowanych w tegorocznej
powodzi w miejsce. Nie będzie za−
tem tradycyjnego obiadu dla rolni−
ków ani festynu dla mieszkańców.

Uroczystości dożynkowe odbędą
się w niedzielę 29 sierpnia w Go−
ławcu. O 10.00, po zbiórce przy Ze−
spole Szkół rozpocznie się prze−
marsz korowodu rolników, po−
cztów sztandarowych, władz miasta
i gości do kościoła pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. W kościele odbędzie się tra−
dycyjna msza dziękczynna za tego−
roczne plony, ekspozycja korony
dożynkowej, a starostowie dożyn−
kowi Małgorzata Marszołek i
Janusz Szary, przekażą burmistrzo−

wi bochen chleba wypieczonego
z tegorocznej mąki. Na tym uroczy−
stości się zakończą. 

W imieniu Miejskiego Ośrod−
ka Kultury serdecznie zapra−
szamy wszystkich mieszkań−
ców naszego miasta i okolic
na niezwykłe wydarzenie arty−
styczne przygotowane z okazji
uroczystych jubileuszowych
obchodów 850−lecia Lędzin. 

11 września o godzinie

17.00 w sali widowiskowo –

kinowej „Piast” wystąpią Grze−

gorz Majzel Trio i gość specjal−

ny Grupa MoCarta. Koncert po−

prowadzi Jacek Łapot (Kabaret

Długi). Będzie to premiera pro−

jektu muzycznego pt. „Chiń−

skie ogrody’’. Taki tytuł nosi

utwór napisany przez zafascy−

nowanego kulturą Dalekiego

Wschodu Grzegorza Majzla

z Będzina, który przez ostatnie

dziesięć lat robi wszystko, aby

jego syn Kuba i inne dzieciaki

dotknięte postępującym zani−

kiem mięśni ‘’spacerowały po

własnych chińskich ogrodach’’

tak po prostu, codziennie.

Utwór zaaranżował na smyczki

Michał Sikorski z Grupy Mo−

Carta. Fragment tekstu przetłu−

maczył na chiński specjalista

od akupunktury leczący chore−

go Kubę. W czerwcu muzycy

nagrali piosenkę w Studiu Pol−

skiego Radia im. Agnieszki

Osieckiej. Tam powstały zdję−

cia do teledysku. Muzycy

zrzekli się pieniędzy z praw au−

torskich na rzecz dzieci z cho−

robami nerwowo−mięśniowymi,

będącymi pod opieką Stowa−

rzyszenia Dzieci Chorych na

Dystropchie Musculorum

(www.pomocdzieciom.pl).

– Jesteśmy przekonani, że

wyjątkowi artyści, wspaniali

wrażliwi ludzie, których zaprosi−

liśmy na ten koncert, dostarczą

Państwu radości i ogromnej

dawki optymizmu. Koncertowi

będzie towarzyszyć wystawa

prac malarskich na szkle Karoli−

ny Kindler−Skowronek pt. „Chiń−

skie ogrody” – poinformowała

Joanna Figura, dyrektor MOK.

Bilety do nabycia w MOK

przy ul. Hołdunowskiej 39 co−

dziennie w godzinach od 7.30

do 15.30 w cenie 50 zł, a tak−

że bezpośrednio przed koncer−

tem 11 września od godz.

16.00 w kasie „Piasta”. 

W bieżącym roku powstały w Lędzinach dwa nowe place
zabaw dla dzieci: na „Stawiskach” przy ul. Zawiszy Czarne−
go oraz przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Goławieckiej. Cie−
szą się sporym powodzeniem wśród milusińskich niezależ−
nie od pogody. 

Lędziny są gminą górniczo−rolniczą.
Główną „żywicielką” lędzinian jest
nadal kopalnia „Ziemowit”, ale spora
część górników posiada pola, łąki,
pastwiska, uprawia rolę, hoduje –
głównie na własne potrzeby – bydło,
trzodę, drób. Są jednak w naszej gmi−
nie osoby prowadzące gospodarstwa
rolne na co najmniej 50 hektarach,
często o specjalistycznym charakte−
rze. Do takich nowoczesnych rolni−
ków zalicza się Jan Musioł z ul. ks.
Kupilasa, któremu zrobiliśmy zdjęcia,
kiedy kosił kombajnem zboże na polu
przy ul. Paderewskiego. /WM/ 
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Sezon inwestycyjny w pełni!

Szkoła Podstawowa nr 3. Trwa modernizacja boiska. W miejscu

istniejącego asfaltowego zostanie wykonane nowe boisko wielo−

funkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Zostaną zamontowane nowe

bramki, kosze oraz osprzęt do siatkówki. Wykonawcą robót jest fir−

ma ARIM Sp. z o. o z Jeleniej Góry. Wartość kontraktu wynosi 280

316,20 zł. Koszt przedsięwzięcia okazał się mniejszy niż planowa−

no. Ponadto wywalczono dodatkowe środki od kopalni na usunię−

cie szkód górniczych, dzięki czemu można będzie wykonać remont

łazienek.

Pracownicy firmy DAPREM z Sosnowca najpierw wykonali tak

zwane korytowanie, czyli zerwali dotychczasową starą nawie−

rzchnię asfaltową, następnie nałożyli warstwę piachu, potem

geowłókninę i znów warstwę piachu.

– 6 sierpnia rozpoczęliśmy wykonywać 10−centymetrową wylew−

kę betonową, na którą nałożymy warstwę tartanu – powiedział bry−

gadzista Ryszard Walczuch. – Boisko będzie miało wymiary 47 na

30 metrów, a po jego bokach ułożymy z kostki betonowej chodniki

o szerokości 1 i 1,5 metra. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoli−

czności, boisko z nawierzchnią tartanową będzie czynne od

1 września. /KB, WM/ Brygada R. Walczucha nakłada warstwę kruszywa.

Ulica Hołdunowska. W ostatnim

tygodniu lipca rozpoczęto moderniza−

cję chodnika na odcinku od ulicy

Palmowej do ulicy Ruberga. Chodnik

zostanie ujednolicony pod względem

wymiarów jak i materiałów ze zmo−

dernizowanym już odcinkiem od ulicy

Gwarków do ulicy Palmowej. Zakres

prac obejmuje budowę ciągu pieszo−

rowerowego, przebudowę wjazdów

do posesji i kanalizacji deszczowej.

Zakończenie prac zaplanowano na

drugą połowę sierpnia. Niektórzy ra−

dni, między innymi Otylia Bubiak,

wnieśli uwagi co do technologii wy−

konania tej inwestycji. Ich uwagi

miały zostać uwzględnione przez in−

westora (inwestycja jest współfinan−

sowana po połowie przez Urząd Mia−

sta Lędziny oraz Powiat Bieruńsko−

Lędziński) i wykonawcę („Ekorec”).

Modernizowany odcinek ma 332 me−

try długości i 2 m szerokości. /MK/ 

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. Dobie−

gają końca prace wykończeniowe. Przedszkole zadziwia swą kolo−

rystyką zarówno zewnątrz jak i wewnątrz obiektu. Aranżacja wyko−

nana przez architekta sprawia, że będąc wewnątrz budynku i sto−

jąc otoczonym mnogością kolorów i kompozycji nie sposób się do−

myślić przeznaczenia obiektu… We wrześniu rozpocznie się meb−

lowanie przedszkola. Prowadzone będą prace przy zieleni wokół

budynku oraz czynności odbiorowe. /KB/ 

Ulica Lędzińska. Miasto podpisało umowę na „Remont drogi

powiatowej 5909S, ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem

cichych asfaltów”. Zadanie realizowane jest ze środków Europej−

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007−

2013 współfinansowanego przez Gminę Lędziny oraz Powiat Bie−

ruńsko−Lędziński. 

W ramach inwestycji zostanie wykonany remont istniejącej nawie−

rzchni ulicy Lędzińskiej od wlotu ulicy Lipcowej (powyżej Pomnika)

do przejazdu kolejowego, remont ciągu pieszego na całym przebie−

gu ul. Lędzińskiej o łącznej długości 2.425 m oraz remont odwo−

dnienia. Koszt robót drogowych wyniesie 2 307 270,25 zł. Prace

powinny się zakończyć jesienią bieżącego roku. Przekazanie placu

budowy wykonawcy nastąpiło w drugiej dekadzie sierpnia. /KB/

Miejska Biblioteka Publiczna. Trwają prace wykończeniowe.

W najbliższym czasie będą realizowane prace brukowe wokół ple−

banii stanowiące część przyszłej koncepcji Placu Farskiego oraz

będzie wykonana rekonstrukcja dachu drewnianego. Planowany

termin oddania do użytku obiektu to przełom września i paździer−

nika. 
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Sezon inwestycyjny w pełni!

Powiatowy Zespół Szkół. Przy szkole powstaje kompleks spor−

towy „Orlik”. Trwa budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Za−

kończenie całego zadania przewidziano z początkiem listopada.

Jest to inwestycja powiatowa. /WM/

Obiekt MKS Lędziny.
Brygada sosnowieckiej fir−

my rozpoczęła ocieplanie

budynku MKS Lędziny pły−

tami styropianowymi 15−

centymetrowej grubości

pod koniec lipca. Najpierw

w ścianie szczytowej od

strony wjazdu zamurowa−

no wszystkie okna

(6 sztuk) i drzwi (3 sztuki).

Z kolei w ścianie od stro−

ny dziedzińca wykonano

nowe wejście do budynku.

Na styropian nałożona zo−

stanie warstwa tynku, któ−

ry pokryty będzie farbą

akrylową. Przewidywany

termin ukończenia robót

dociepleniowych to koniec

września br. /WM/ 

Ulica Paderewskiego. Na przełomie lipca i sierpnia pracownicy

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach

rozpoczęli wymianę stalowych rur wodociągowych na nierdzewne ru−

ry PE o średnicy 160 mm wzdłuż ul. Paderewskiego od jej skrzyżo−

wania z ul. Lędzińską do Szkoły Podstawowej nr 1. Prace trwały do

16 sierpnia. W tym czasie do nowego wodociągu przyłączonych zo−

stało także kilka domów mieszkalnych oraz budynek Przychodni

Zdrowia nr 2 przy ul. Asnyka 2. Do końca sierpnia ma zostać poło−

żony na drodze nowy pas asfaltu. Na czas czas robót ruch kołowy

nie był wstrzymany, tylko ograniczony, nawet w trakcie instalowania

przyłącza do przychodni, a to dzięki temu, że przyłącze to poprowa−

dzono częściowo pod nawierzchnią obydwu wymienionych ulic. /WM/

Podczas uroczystości odpustowych
25 lipca w parafii św. Anny pięknie
śpiewał do mszy zwanej popularnie
sumą lędziński zespół kameralny
„Laus Deo”. W sumie uczestniczyły
m. in. również poczty sztandarowe
lędzińskich górników i strażaków.
Kościoł św. Anny wypełniony był
podczas mszy odpustowych wierny−
mi z miasta i okolicy. Zadziwiła na−
tomiast niska frekwencja przy li−
cznych straganach, które oferowa−
ły bogaty wybór rozmaitych zaba−
wek, ozdób, słodyczy, napojów itp.
Nie lepiej było na Stawiskach,
gdzie urządzono „Wesołe Miaste−
czko”. /WM/F
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Po 41 latach pracy prze−
szła Pani na emeryturę. Już
pierwszą pracę zawodową
podjęła Pani w księgowości.
Czy myślała Pani o karierze
w finansach, księgowości lub
administracji samorządowej?

– Raczej nie, ale pewnie

mam coś takiego w genach.

Pradziadek Juliusz Reschka

był znanym budowniczym mły−

nów wodnych na Górnym Śląs−

ku. Dziadek, Franciszek Toma−

nek, był uczestnikiem trzech

powstań śląskich, naczelni−

kiem gminy Smardzowice

przed II wojną światową. Je−

dnak w młodości moim ulubio−

nym przedmiotem szkolnym

była biologia. Chętnie ucze−

stniczyłam w rodzinnych wycie−

czkach krajoznawczych czy

obozach młodzieżowych, do

dziś kocham przyrodę.

Wybór drogi zawodowej

w jakiejś części zawdzięczam

to mojemu nauczycielowi

w bieruńskim Liceum Ogólnok−

ształcącym, Stanisławowi Dro−

siowi, który na tyle potrafił

mnie zainteresować matema−

tyką, że stała się ona moim

drugim ulubionym przedmio−

tem szkolnym. Po maturze

w 1969 roku podjęłam bez

większych obaw pracę w Po−

wiatowym Związku Gminnych

Spółdzielni „Samopomoc

Chłopska” w Tychach, właśnie

w dziale księgowości. Naj−

pierw na rocznym stażu, po−

tem już na stanowisku księgo−

wej. Z uwagi na to, że plano−

wałam studia wieczorowe

w Wyższej Szkole Ekonomi−

cznej w Katowicach, w 1972

roku przeniosłam się do pra−

cy, też na stanowisku księgo−

wej, do Wojewódzkiej Spół−

dzielni Transportu Wiejskiego

w Katowicach, działającej na

rzecz gminnych spółdzielni.

Praca w WSTW była dobrą

szkołę w zawodzie księgowej

ze względu na duży obszar

i różnorodny charakter działal−

ności spółdzielni, obejmującej

aż 18 oddziałów terenowych. 

5

ROZMOWA Z IRENĄ GAJER, byłym Skarbnikiem Miasta

Uchwałą Rady Miejskiej Skarbnik Miasta Irena Gajer została

odwołana z dniem 31.07.2010 r. Jednocześnie Rada Miejska

Uchwałą na stanowisko Skarbnika Miasta powołała Dorotę

Przybyłę – Paszek, dotychczasową pracownicę Wydziału Finan−

sowego. 

29 lipca w sali ślubów Urzędu Miasta podziękowania za wie−

loletnią i rzetelną pracę złożyli Irenie Gajer burmistrz miasta,

kierownicy wydziałów, pracownicy Urzędu Miasta. Wszyscy ży−

czyli Pani Irenie długich lat zdrowia, powodzenia oraz realizacji

wszystkich planów i zamierzeń. Było wiele wspomnień i łez

oraz podziękowań za długoletnią współpracę; za to, że dla wie−

lu była nauczycielem, przyjacielem i powiernikiem.

Pani Skarbnik nie kryła wzruszenia.

– Wspomagana przyjaźnią, zrozumieniem i zaufaniem mog−

łam oddać cząstkę siebie dla tworzenia – mam nadzieję – pięk−

niejszej i stabilniejszej „naszej małej ojczyzny”. Tymi słowami

podziękowała wszystkim za długie lata wspólnej pracy.
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Rozstanie z urzędem

Dorota Przybyła − Paszek i Irena Gajer.  
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Ta informacja nie jest „njusem”, warto jednak
– bo pamięć zawodzi, zmieniają się poglądy i na−
stroje – przypomnieć jak głosowali mieszkańcy
Lędzin w tegorocznych, przyspieszonych wybo−
rach Prezydenta RP. 

W pierwszej turze (20 czerwca) uprawnionych
do głosowania było 12.663 osób. Frekwencja wy−
niosła 54,47%. Prezes PiS Jarosław Kaczyński
wygrał we wszystkich dziesięciu obwodach.
Uzyskał 3.339 głosów (48,41%). Na II miejscu
był Bronisław Komorowski z PO (2.112 głosów,
30,62%). III był Grzegorz Napieralski z SLD (916
głosów, 13,28%). Kolejne miejsca: IV – Janusz
Korwin – Mikre (148 głosów), V – Marek Jurek
(132 głosy), VI – Andrzej Olechowski (106 gło−
sów), VII – Waldemar Pawlak (70 głosów), VIII –

Andrzej Lepper (53 głosy), IX – Bogusław Ziętek
(22 głosy), X – Kornel Morawiecki (8 głosów).

Frekwencja w II turze wyborów Prezydenta
RP, 4 lipca, była nieznacznie niższa (wyniosła
54,66%; głosowało 6.823 z 12.641 uprawnio−
nych). Jarosław Kaczyński zdobył 4.150 głosów
(60,82%), natomiast Bronisław Komorowski
uzyskał 2.673 głosy (39,18%).

Jarosław Kaczyński wygrał wybory we wszy−
stkich miastach i gminach naszego powiatu
(58,81% do 41,19%), lecz w województwie śląs−
kim lepszy wynik miał Komorowski (57,40%).
Kaczyński uzyskał 42,60% głosów. 

W wyborach uzupełniających do Senatu RP
w Lędzinach najwięcej głosów uzyskał Leszek
Piechota (PO) 2.776. /M/ 

Wybory prezydenckie 2010

Krzyżyki na Kaczyńskiego

9 września, jak co roku, w sali

„Piast” odbędzie się konferencja

naukowa pn. „Wspieranie rozwoju

dziecka z zaburzeniami rozwojowymi

typu FASD” – Lędziny 2010, organi−

zowana w ramach X obchodów Świa−

towego Dnia FAS. Organizatorem

konferencji jest Fundacja FASTRYGA,

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzi−

cielstwa Oddział Śląski i Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzi−

nach.

Zarząd Powiatu Bieruńsko−Lędziń−

skiego rozstrzygnął konkurs ofert na

realizację programów zdrowotnych

w 2010 roku. Miejski Zespół Opieki

Zdrowotnej w Lędzinach (ul. Asnyka

2) realizować będzie „Program ba−

dań radiologicznych w kierunku

wczesnego wykrywania schorzeń

płuc”. 

Bardzo dobrze wypadły tegoroczne

matury szkołach ponadgimnazjal−

nych w naszym powiecie. Pod wzglę−

dem tzw. zdawalności Powiat Bieruń−

sko−Lędziński zdobył trzecie miejsce

w województwie śląskim (po Mysło−

wicach i Bielsku Białej). LO w Bieru−

niu w swej kategorii zdobyło drugie

w województwie (za Mysłowicami).

Również wyniki Powiatowych Zespo−

łów Szkół w Bieruniu i Lędzinach za−

pewniły powiatowi wysokie miejsce

w ścisłej czołówce statystyk.

30 czerwca Rada Miasta podjęła

uchwałę w sprawie pomocy finanso−

wej dla Powiatu Bieruńsko−Lędziń−

skiego na realizację zadań w zakre−

sie wspierania osób niepełnospra−

wnych (8 140 zł); modernizację ul.

Lędzińskiej z zastosowaniem cichych

asfaltów – etap II (732 000 zł), cho−

dnik ul. Goławiecka (75 000 zł);

chodnik – ul. Hołdunowska od ul.

Ruberga do ul. Palmowej (75 000

zł). Środki te zostaną przekazane

z budżetu gminy Lędziny na rok

2010. Szczegółowe warunki udziele−

nia pomocy finansowej i zasady jej

rozliczenia określone zostaną

w umowach zawartych pomiędzy Po−

wiatem Bieruńsko−Lędzińskim a Mia−

stem Lędziny.

Mieszkanka Lędzin pani Marta

Długosz z domu Liszka uroczyście

obchodziła swoje 95. urodziny. Pani

Marta urodziła się w Bojszowach No−

 Przeszłam w niej prawie

wszystkie szczeble zawodo−

we, do zastępcy głównego

księgowego włącznie. Nabyte

doświadczenie procentowało

potem w dalszej pracy zawo−

dowej.

W 1977 roku, na już na

Akademii Ekonomicznej w Ka−

towicach, uzyskałam tytuł

dyplomowanego ekonomisty.

W 1990 roku została Pani
powołana na stanowisko
skarbnika miasta Tychy. Jak
do tego doszło?

– Na prośbę i wniosek ów−

czesnego prezydenta Tychów,

Jerzego Śpiewaka, Rada Mia−

sta Tychy powołała mnie na

tę funkcję z dniem 1 wrześ−

nia 1990 roku. 

Długo jej Pani nie pełniła. 
– Mocą Rozporządzenia Ra−

dy Ministrów z 22 grudnia

1990 roku wyodrębniono

z Tychów pięć gmin, w tym

Lędziny, które z dniem

2 kwietnia następnego roku

odzyskały utraconą w 1975

roku samodzielność. Od sty−

cznia 1991 roku – aż do mo−

mentu ukonstytuowania się

władz w tych gminach – pro−

wadziliśmy w tyskim urzędzie

odrębne budżety dla Tychów

i dla wspomnianych gmin

oraz budżet zbiorczy. Przewo−

dniczący Rady Miejskiej w Lę−

dzinach Jan Raszka i bur−

mistrz Władysław Trzciński

zaproponowali mi objęcie sta−

nowiska skarbnika miasta

Lędziny. Zgodziłam się

i uchwałą Rady Miasta Lędzi−

ny zostałam powołana na to

stanowisko z dniem 1 lipca

1991 roku.

Na tym stanowisku praco−
wała Pani najdłużej.

– Tak. 19 lat i jeden mie−

siąc! To dzięki temu, że w li−

stopadzie 2006 roku, kiedy

uzyskałam już uprawnienia

emerytalne, na prośbę nowe−

go burmistrza Wiesława

Stambrowskiego zgodziłam

się z nich nie skorzystać. Te−

raz jednak, kiedy kadencja

obecnych władz samorządo−

wych zbliża się do końca, gdy

nastąpiła zmiana przepisów

prawa finansowego, a ja –

przyznam się – jestem już

zmęczona wyczerpującą pra−

cą na tak odpowiedzialnym

stanowisku, postanowiłam

skorzystać z uprawnień eme−

rytalnych. Chcę mieć wre−

szcie więcej czasu dla naj−

bliższych, spróbować również

zrealizować choćby część od−

kładanych przez długie lata

marzeń i osobistych planów.

Odmówiłam prośbom lędziń−

skich władz o kontynuowanie

pracy. 30 czerwca, na moją

prośbę, i na formalny wnio−

sek burmistrza, Rada Miasta

odwołała mnie z tego stano−

wiska. 

Zadbała Pani o to, aby
przygotować swoją następ−
czynię.

– Od dwóch lat ściśle

współpracowałam z Dorotą

Przybyłą−Paszek – zastępcą

naczelnika wydziału finanso−

wego Urzędu Miasta Lędziny.

Przekazywałam jej moją fa−

chową wiedzę i doświadcze−

nie zawodowe. Podczas sesji

30 czerwca powołana została

na stanowisko skarbnika

miasta z dniem 1 sierpnia

bieżącego roku.

Oficjalne pożegnania Pani
jako skarbnika miasta i pra−
cownika samorządowego
miały nie tylko bardzo uro−
czysty, ale również emocjo−
nalny charakter.

– Było mi bardzo miło, od−

czułam ogromną satysfakcję

i głęboko się wzruszyłam,

kiedy podczas czerwcowej se−

sji radni dopiero na moją

usilną prośbę zechcieli zagło−

sować za odwołaniem mnie

ze stanowiska skarbnika mia−

sta. Nie mniej wzruszeń i tak−

że serdeczności doświadczy−

łam 29 lipca, kiedy w ratuszu

dziękowali mi za wieloletnią

współpracę i składali najlep−

sze życzenia burmistrz oraz

wszyscy pracownicy lędziń−

skiego magistratu.

Korzystając z okazji chcia−

łabym na łamach prasy ser−

decznie podziękować mężowi

Jerzemu, a także synom Jac−

kowi i Adamowi, za nieustan−

ne wsparcie, ogromną cierpli−

wość, wyrozumiałość i wszel−

kiego rodzaju pomoc. Bez ich

dobrego serca nie byłabym

w stanie tak mocno angażo−

wać się w pracę zawodową!

Bardzo dziękuję również

wszystkim osobom, z którymi

dane mi było współpracować

podczas mojej 41−letniej pra−

cy zawodowej!

Dziękuję za rozmowę.

MIROSŁAW LESZCZYK
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wych. Do Lędzin przybyła wspólnie

z mężem w 1949 r. Mąż pracował

w kopalni „Piast”, a pani Marta od

1956 r. w Przedsiębiorstwie Robót

Inżynieryjnych. Po śmierci męża

w 1968 r. odeszła z pracy i zajęła

się domem. Jest matką trzech córek

i dwóch synów. Ma dziesięcioro wnu−

cząt i 15 prawnucząt. Mieszka

wspólnie z synem przy ul. Gwarków.

Z serdecznymi życzeniami, kwiatami

i upominkiem Dostojną Jubilatkę od−

wiedziła delegacja lędzińskiego sa−

morządu: burmistrz Wiesław Stam−

browski i kierowniczka USC Renata

Ścierska. Dołączamy się do życzeń

wielu kolejnych lat życia w zdrowiu

i miłej rodzinnej atmosferze. 

Z 7 na 8 sierpnia Koło Polskiego

Związku Wędkarskiego nr 32 w Lędzi−

nach zorganizowało doroczne zawody

nocne. Na Kanale Dwory koło Oświę−

cimia rywalizowało 47 wędkarzy. Pu−

char prezesa koła Krzysztofa Balcar−

ka zdobył Henryk Kopeć. Kolejne

miejsca zajęli Zdzisław Karczmarski

i Grzegorz Głyk. /WM/ 

Helmut Szewczyk wywalczył III

miejsce w ogólnopolskim wyścigu

kolarskim weteranów pod nazwą

„Szus truskawkowy”, zorganizowa−

nym 4 lipca w Bielinach (woj. święto−

krzyskie). 

Ponad 60. wędkarzy z 21. kół Re−

jonu V PZW uczestniczyło w lipcu

w drużynowych zawodach wędkar−

skich aktywu nad zalewem Wesoła

Fala. Po raz pierwszy zorganizowało

je Koło z Wesołej. Wygrali gospoda−

rze, czyli Koło nr 61 z Wesołej. II

miejsce zajęła drużyna z Lędzin

(z Koła nr 32) w składzie: Krzysztof

Balcarek, Izydor Noras i Zdzisław

Kaczmarski. W wędkarskie szranki

stanęły drużyny z Mysłowic, Tychów,

Kobióra, Lędzin, Bojszów, Bierunia,

Imielina, Pszczyny, Woli, Międzyrze−

cza, Brzeszcz, Mikołowa, Jelenia,

Pniówek, Czechowic, Łazisk. /DS/

W przeddzień zakończenia ro−
ku szkolnego 2009/ 2010, 24
czerwca, w sali Piast odbyła się
tradycyjna już uroczystość uho−
norowania najlepszych absol−
wentów lędzińskich szkół.

Uhonorowanych zostało aż 49
absolwentów gimnazjów i Po−
wiatowego Zespołu Szkół w Lę−
dzinach, mających na końco−
wym świadectwie średnią ocen
w nauce co najmniej 4,75.
Otrzymali oni dyplomy i upo−
minki w postaci „Słowników hi−
storii Polski”, a na scenie, przy
odbiorze nagród, towarzyszyli
im rodzice. Najlepszym absol−
wentom poszczególnych szkół:
Adamowi Chmielarskiemu
z PZS, Małgorzacie Stefańskiej
z G 1, Adamowi Banasiowi z G
2 i Klaudii Mendreli z G 3 wrę−
czone zostały puchary burmi−
strza. Najlepsza absolwentka
otrzymała także puchar przewo−
dniczącego Rady Miasta i nagro−
dę rzeczową – aparat fotografi−
czny marki Samsung.

Puchary, dyplomy i nagrody
prymusom wręczał burmistrz
Wiesław Stambrowski w towa−
rzystwie Piotra Gorzenia, prze−
wodniczącego Rady Miasta.

Najlepsza absolwentka – Mał−
gorzata Stefańska – jest bardzo
skromna i niechętnie opowiada
o sobie. Jej ulubione przedmioty
szkolne to biologia, matematyka
i język angielski. Ma bogate zain−
teresowania i hobby (muzyka,
film, moda, komiksy, animacje
itd.). 

– Naukę będę kontynuować
z dala od domu, w XIV LO we
Wrocławiu, w klasie o profilu

dwujęzycznym (konkretnie nau−
ka biologii i chemii w dwóch ję−
zykach). – Marzę o tym, żeby zo−
stać pilotem, ale ponieważ jest to
dość nierealne marzenie, dlatego
zasadniczo planuję związać swo−
ją przyszłość z biologią, ewen−
tualnie z medycyną. Chciałabym
studiować za granicą. 

Goławianka Klaudia Mendrela
z przedmiotów szkolnych najbar−
dziej lubi język angielski i plasty−
kę. Dużo czyta. Najchętniej thril−
lery, horrory i książki fantasy. In−
teresuje się mangą i anime, więc
jej pasją powoli staje się rysowa−
nie. Od września uczyć się będzie
w LO w Bieruniu, w klasie o pro−
filu dziennikarskim.

Adama Banasia z Hołdunowa
pasjonuje informatyka, w tym
szczególnie gry komputerowe.
Lubi słuchać dobrej muzyki,
często jeździ rowerem po okoli−
cy. Naukę będzie kontynuował
w klasie biologiczno−chemi−
cznej I LO w Tychach. – Pla−
nów zawodowych jeszcze nie
układałem. W tej chwili najbar−
dziej pociąga mnie perspektywa
zostania stomatologiem – po−
wiedział. 

Adam Chmielarski, najlepszy
absolwent PZS, jest bieruniani−
nem, ale jego ojciec urodził się
w Hołdunowie. Również prowa−
dzi bardzo aktywny tryb życia,
ale więcej czasu poświęca na roz−
wój tężyzny fizycznej. Często
odwiedza siłownię i basen, z ko−
legami gra w piłkę nożną, z ku−
zynką – w tenisa ziemnego. Jeź−
dzi rowerem po okolicy. Jego
hobby to motoryzacja. Ostatnio
z bratem Marcinem sporo czasu

spędza w garażu, gdzie majster−
kują i przeprowadzają drobne
eksperymenty przy aucie.

– Puchar burmistrza sprawił mi
niekłamaną radość. Dowodzi, że
warto przykładać się do tego co
robimy. Dzisiejszą uroczystość
będę bez wątpienia miłe wspomi−
nał do końca życia. Podobnie zre−
sztą jak i lędziński PZS, gdzie po−
znałem wielu wspaniałych ludzi,
nawiązałem liczne przyjaźnie.
Adam rozpocznie studia na
Politechnice Śląskiej na kierunku
górnictwo i geologia. /WM/ 

Duma rodziców, szkół i miasta

Prymusi’2010
Wkrótce nastąpi inauguracja nowego roku szkolnego i trochę niezręcznie wracać do wydarzeń
związanych z zakończeniem poprzedniego. Jesteśmy jednak to winni naszym Czytelnikom,
a zwłaszcza naszym najlepszym uczniom, którzy wynikami w nauce w roku szkolnym 2009/ 2010
zasłużyli nie tylko na wspaniałe świadectwa i nagrody, ale także na szerszą prezentację. Są
przecież powodem dumy swoich rodziców, środowisk, szkół i wzorem dla innych.

NAJLEPSI ABSOLWENCI 
(Imię i nazwisko, średnia ocen)

Gimnazjum nr 1
im. Janusza Korczaka
1. Małgorzata Stefańska 5,56

2. Kinga Żmijewska 5,50

3. Magdalena Zachura 5,50

4. Anna Klima 5,44

5. Judyta Czarnecka 5,44

6. Damian Ptaszkowski 5,44

Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2 
im. G. Morcinka
1. Adam Banaś 5,31

2. Paulina Kubasiak 5,25

3. Sylwia Maślorz 5,19

4. Magdalena Chrostek 5,19

5. Barbara Smoleń 5,19

Gimnazjum nr 3
1. Klaudia Mendrela 5,06

2. Sebastian Balion 4,87

3. Fryderyk Fijoł 4,80

4. Lucyna Polko 4,75

Powiatowy Zespół Szkół
1. Adam Chmielarski 5,23

2. Angelika Tarka 5,00

3. Anna Hornik 4,86 

4. Bartłomiej Kubis 4,83 
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Prymusi z PZS i Małgorzata Stefańska − najlepsza absolwentka.
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Czwarty już integracyjny pik−

nik rodzinny (trzeci dla mie−

szkańców osiedli Świnowy i Ra−

tusz) zorganizowany z inicjatywy

radnej Krystyny Wróbel odbył

się 3 lipca. Niemalże wszyscy

mieszkańcy tego rejonu Hołdu−

nowa i liczni goście bawili się

wesoło na specjalnie przygoto−

wanych przez Józefa Ficka i wo−

lontariuszy: Roberta i Karola

Nowrockich, Klaudię i Martę

Morkisz, Marcina Habrykę i Ka−

mila Szwedowskiego do po−

trzeb imprezy terenach zielo−

nych (w tym boiska). Sporo

osób zaangażowanych było

w przygotowanie i przeprowa−

dzenie pikniku od strony techni−

cznej. Na szczególne wyróżnie−

nie zasługują: Renata i Piotr

Nowroccy, Barbara i Krzysztof

Morkiszowie, Urszula i Wiktor

Pniokowie, Tomasz Chwistek,

Marek Zdziarski, Mariusz Ha−

mala, Józef Cyganik, Anna Ga−

jer, Stanisław Ficek, Grzegorz

Ficek, Urszula Sroka, Patrycja

Palka, Anna Szkucik, Czesław

Kłodawski. Bez ich udziału zor−

ganizowanie tak udanej zabawy

nie byłoby możliwe. 

W myśl zasady „W zdrowym

ciele zdrowy duch” imprezę roz−

poczęły mecze piłkarskie junio−

rów (potem zmagali się senio−

rzy) drużyn „Rotusz” i „Wzgó−

rze”. Krystyna Wróbel z pomocą

młodych wolontariuszek: Anety

Gizy, Karoliny Gizy, Klaudii Jano−

szek, Marzeny Michalskiej, Mo−

niki Oleksy, Aleksandry Sroki,

Magdaleny Sroki, Marysi Urbań−

czyk i Anny Urbańczyk przepro−

wadziła mnóstwo konkurencji

sprawnościowych, konkursów,

gier i zabaw dla dzieci i młodzie−

ży. Koronną konkurencję, ro−

dzinne sadzenie ziemniaków wy−

grali Katarzyna i Tomasz Pułani−

kowie z synem Szymonem. Na−

grody i upominki wręczali bur−

mistrz Wiesław Stambrowski

i dyrektor MOK Joanna Figura.

Do późnego wieczora można

było wesoło biesiadować, piec

kiełbaski przy ognisku i tańczyć

przy muzyce i śpiewie Mirosła−

wa Popiołka i jego córki Beaty. 

Impreza zapoczątkowała cykl

wakacyjnych spotkań integracyj−

nych pod hasłem „Przyjazna

dzielnica, aktywni mieszkańcy”,

którego ukoronowaniem będzie

piknik 4 września na boisku

przy ul. Grunwaldzkiej w Hołdu−

nowie. Pieniądze na tę bardzo

ciekawą i pożyteczną imprezę

środowiskową pochodziły ze

środków pożytku publicznego

przyznanych przez miasto MKS

Lędziny. /WM/ 

Na apel pomysłodawcy i głównego orga−
nizatora turnieju Krzysztofa Kołodziejczy−
ka odpowiedziało aż 275 skacistów, nie tyl−
ko z Górnego Śląska. Po pięciogodzinnej
walce zwyciężył Zygmunt Dragon (Chemik
Siemianowice Śl.), wyprzedzając Krzyszto−
fa Orocza ze Skat Klubu OSP Lędziny. In−
ny lędzinianin, Henryk Krzymiński, wy−
walczył 17. miejsce.

Wśród wielu sponsorów i fundatorów 50
nagród rzeczowych dla najlepszych zawo−
dników, o wartości około 9,5 tys. zł, były
urzędy miast w Lędzinach, Bieruniu, Imie−
linie, Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury
Fizycznej i Turystyki w Lędzinach, związki
zawodowe kopalni „Ziemowit”, Nadwiś−
lańska Agencja Turystyczna, lędzińskie
spółki „Ekorec” i „Partner”, a także Zarząd
ISPA Word (międzynarodowej organizacji
skatowej), który ufundował koszt uczestni−
ctwa dla danego zawodnika na przyszłoro−
cznych skatowych mistrzostwach Europy
we Francji. Burmistrzowie tych miast
i przedstawiciele sponsorów uczestniczyli
w uroczystym otwarciu imprezy. W podsu−
mowaniu zawodów uczestniczył starosta
bieruńsko−lędziński Piotr Czarnynoga.

Po raz ósmy w ogóle, ale po raz pierwszy la−
tem, 4 lipca kwestowała w Lędzinach Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem było

zebranie środków na zakup sprzętu potrzebne−
go do likwidacji skutków majowej powodzi.
Przez cały dzień 35 kwestorów (uczniów Po−
wiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach) zbie−
rało pieniądze do puszek przed kościołami, lo−
kalami wyborczymi oraz marketami.

– Cieszę się, że pomimo bardzo krótkiego
czasu, jaki mieliśmy na przygotowanie całej
akcji, jej wyniki są wręcz znakomite – mówiła
Krystyna Wróbel, szefowa lędzińskiego sztabu
orkiestry Jurka Owsiaka, który jako jedyny
w naszym powiecie przyłączył się do tej ogól−
nopolskiej akcji. – Zebraliśmy w Lędzinach aż
11 032 zł (w tym 10 dolarów i 2 funty brytyj−
skie), co w przeliczeniu na jednego kwestują−
cego daje 315 zł, czyli o 30 procent więcej, niż
podczas styczniowego finału WOŚP.

Rekord kwesty pobiła Klaudia Janicka
(779,61 zł), która zbierała pieniądze przed
kościołem św. Anny.

– Co roku przekazuję skromne datki pie−
niężne podczas akcji prowadzonych przez
WOŚP. Tym bardziej więc teraz, kiedy tyle
osób zostało tak bardzo poszkodowanych
przez powódź. Niektórzy stracili cały swój
dobytek, jak chociażby mój kolega z pracy
w kopalni „Ziemowit” mieszkający w Bijaso−
wicach. Cały nasz oddział kopalniany z włas−
nej woli zrobił zrzutkę pieniężną, żeby choć
trochę wspomóc go finansowo – powiedział
Dawid Reguła.  /WM/ 

Skaciści i Orkiestra zagrali dla powodzian
Zarząd Polskiego Związku Skata w Katowicach zorganizował 25 lipca w hali naszego ośrodka Centrum otwarty skatowy turniej
charytatywny na rzecz poszkodowanych przez powódź w powiecie bieruńsko−lędzińskim. Jak poinformował Krzysztof Kołodziej−
czyk, na rzecz powodzian przekazana zostanie łączna kwota z wpisowego zawodników (tak zwanych groszówek z turnieju) oraz
dobrowolnych wpłat skacistów i zaproszonych gości. W sumie 10 020 zł. 
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Piknikowe sadzenie kartofli

Dobrowolne datki dla powodzian. Dawid Reguła i jego babcia Elfryda
Fatyga wrzucili datki do puszek trzy−
manych przez Klaudię Janicką i Klau−
dię Obacz.
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Uniwersytet 

zaprasza seniorów
Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego

Wieku może być każda osoba w wieku

dojrzałym zamieszkała w Lędzinach

bądź w okolicy, która zakończyła

działalność zawodową, jest zaintere−

sowana dalszą edukacją i szeroko

pojętą aktywnością. Słuchaczem

można zostać niezależnie od stop−

nia wykształcenia. Zainteresowani

mogą korzystać z zajęć, otrzymują

indeks a później dyplom ukończenia

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które

mają charakter symboliczny. 

21 czerwca zakończył się pier−

wszy, eksperymentalny rok Uniwer−

sytetu Trzeciego Wieku w Lędzi−

nach. Okazał się bardzo dużym suk−

cesem, zatem działalność uniwersy−

tetu będzie kontynuowana. Seniorzy

aktywnie uczestniczyli we wszy−

stkich zajęciach, w wykładach, spot−

kaniach, ćwiczeniach oraz zabawach

integracyjnych, wycieczkach. 

Co drugi poniedziałek, począw−

szy od 7 września 2009 roku, o go−

dzinie 16.00 w sali „Piast” odby−

wały się wykłady, których tematyka

była zróżnicowana; dotyczyła m. in.

zagadnień z zakresu psychologii,

pedagogiki, polityki społecznej, me−

dycyny, kultury, sportu i innych

dziedzin w zależności od zaintere−

sowań słuchaczy. Pozostałe zajęcia

odbywały się w grupach. Były to:

lektoraty języka obcego, ćwiczenia

z obsługi komputera, warsztaty ar−

teterapii, warsztaty muzyczne, war−

sztaty plastyczne oraz zajęcia re−

laksacyjne. 

W Uniwersytecie Trzeciego Wieku

nie ma obowiązku uczestniczenia we

wszystkich zajęciach, nie ma ró−

wnież stresujących kolokwiów, zali−

czeń i egzaminów jak na tradycyj−

nych uczelniach. Wiedzę i umiejętno−

ści nabywa się więc z przyjemno−

ścią, nawiązując przy okazji nowe re−

lacje z ludźmi w podobnym wieku

i sytuacji życiowej. 

Zapisy na Uniwersytet Trze−

ciego Wieku w Lędzinach rozpo−

czną się 1 września w Miejskim

Ośrodku Kultury w Lędzinach

w godzinach od 7.30 do 15.30

i prowadzone będą do 30

września. Opłata za semestr

wynosi 50 zł.

Więcej informacji udzielą: kie−

rownik Uniwersytetu Trzeciego

Wieku dr Sonia Kędziora; 

e−mail: skedziora@o2.pl

koordynator Uniwersytetu

Trzeciego Wieku w Lędzinach

mgr Joanna Figura; 

e−mail: mokledziny@tlen.pl; 

tel. 508313376. 

Mieszkańcy Lędzin i okolic
mieli okazję uczestniczyć 19
czerwca, w sobotę, w niezwyk−
łym wydarzeniu. Caritas –
Ośrodek Błogosławiona Karoli−
na zorganizował tradycyjny już
festyn integracyjny, który tym
razem odbył się na parkingu
przy basenie i który jak co roku
zgromadził tłum widzów. Wy−
stąpili m. in. Kabaret „Dno”
oraz zespoły: „Varius Manx”,
„Mr. Zoob”, „Sami”, „The Mer−
cy Kosmos”. Gwiazdą wieczoru
była Iwona Węgrowska. 

Ośrodek Błogosławiona Karoli−
na kolejny raz zbierał środki na
budowę Ośrodka Rehabilitacyjno−
Edukacyjno−Wychowawczego.

– W chwili obecnej jesteśmy
na etapie wykonywania prac in−
stalacyjnych – mówił Piotr Goj,
dyrektor OBK. – Każdy, kto ma
choćby niewielkie pojęcie na
ten temat, zdaje sobie sprawę
z tego, jakie to koszty. Dlatego
szukamy różnych, często nie−
konwencjonalnych sposobów
pozyskiwania środków.

Podczas festynu można było
kupić prace podopiecznych wy−
konane na warsztatach terapii za−
jęciowej. Dodatkowo na licytację
zostały wystawione przedmioty
przekazane na rzecz Ośrodka
przez znane osoby (były to m. in.
książka Aleksandra Kwaśniew−
skiego z dedykacją, obraz przeka−
zany przez Hannę Gronkiewicz−
Waltz oraz winylowa płyta Bogu−

sława Meca z autografem, którą
wylicytował dla siebie burmistrz
miasta Wiesław Stambrowski).

Niezwykle ciekawym pomys−
łem na wsparcie Ośrodka w bu−
dowie OREW jest także cegiełka
– płyta VCD pt. „Odwagi mi

trzeba”. Swoje utwory na tę pły−
tę przekazali m. in. Kayah, Ma−
ciej Maleńczuk, zespoły „Łzy”,
„Mr. Zoob”, „Negatyw” oraz
wielu innych. Tytułową piosenkę
wykonują Mietall Waluś oraz ak−
tor Rafał Królikowski, dla które−
go był to absolutny debiut wo−
kalny. Teledysk do tej piosenki
został nagrany w parku pszczyń−
skim z udziałem podopiecznych
lędzińskiego ośrodka. Całkowity
dochód ze sprzedaży tego krążka
(30 zł za egzemplarz) zostanie
przeznaczony na budowę Ośrod−
ka Rehabilitacyjno−Edukacyjno−
Wychowawczego dla dzieci upo−
śledzonych. Płyta − cegiełka jest
do nabycia w Ośrodku Błogosła−
wiona Karolina oraz za pośredni−
ctwem portalu internetowego Al−
legro. /WM/ 

Mają pomysły i przyjaciół

Podanie 
do publicznej wiadomości 

informacji o wszczęciu 
postępowania likwidacyjnego

Stowarzyszenia Młodych
„PANTEON”

Jako likwidator Stowarzyszenia

Młodych Panteon, zgodnie

z art. 37 ust. 2 pkt. 2 ustawy

z dnia 7 kwietnia 1989 r. pra−

wo o stowarzyszeniach, podaję

do wiadomości publicznej infor−

mację o wszczęciu postępowa−

nia likwidacyjnego względem

Stowarzyszenia Młodych „PAN−

TEON” z siedzibą w Lędzinach,

KRS: 0000229881, na mocy

zarządzenia Sądu Rejonowego

Katowice−Wschód w Katowi−

cach, Wydział VIII Gospodarczy

z dnia 02.03.2010 r. 

MARCIN PODLEŚNY

Stypendia i zasiłki szkolne 
Od 1 do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie

stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Wnioski i szczegóło−

we informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania sty−

pendiów szkolnych można uzyskać w Referacie Edukacji (ul. Lę−

dzińska 47, I piętro, tel. 32−21−66−511 wew. 150, 153).

O stypendia szkolne ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na

terenie Lędzin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wyni−

kającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium

szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesią−

ca poprzedzającego złożenie wniosku tj. za sierpień 2010 r. Kwota

dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być

wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na

cele edukacyjne. Każda osoba otrzymująca taką pomoc ma

obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie

z jego przeznaczeniem.

Burmistrz wylicytował płytę.
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W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne−
go pod nazwą „ZIELONE ŚWIATŁO DLA LĘDZIŃSKICH PRZED−
SZKOLI” o łącznej wartości 497 761,41 zł. Gmina Lędziny

ogłasza nabór na bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 3 –

5 lat, nieobjętych edukacją przedszkolną, które odbywać
się będą w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 r.
w godzinach 16.00 – 19.00:
 w poniedziałki i środy w siedzibie Miejskiego Przedszkola

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 (ul. Paderewskiego 7, 43−140
Lędziny).
 we wtorki i czwartki w tymczasowej siedzibie Miejskiego

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – w budynku by−
łej Izby Porodowej (ul. Hołdunowska 70, 43−143 Lędziny) 
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Panią Re−

giną Fuchs, Dyrektor MP1 (tel. 32 216 75 73) lub Panią

Iloną Cuber – Cebulą, Dyrektor MP 2 (tel. 32 216 60 60) 

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w Miejskim

Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 i 2 w Lędzi−

nach, Biurze Projektu – Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47,
II piętro, sala DG 5 tel. 32 216 65 11 w. 145 oraz na stronie in−
ternetowej projektu www.europrzedszkola.ledziny.pl.

OGŁOSZENIE
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9 ustawy z dnia 15 marca
1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. nr 22 poz. 162 z późn. zm.)
komitet organizacyjny koncertu charytatywnego pn. „Lu−
dzie kultury i biznesu – powodzianom” działający na rzecz ro−
dzin poszkodowanych w powodzi na terenie powiatu bieruńsko – lę−
dzińskiego informuje, że w trakcie przeprowadzonej zbiórki zebra−
no kwotę 17 570 zł.
Środki pieniężne uzyskane w wyniku przeprowadzonych sprzedaży,
zbiórek i licytacji zostały przekazane przez komitet organizacyjny mie−
szkańcom gmin powiatu poszkodowanym w wyniku powodzi według
zasad ustalonych w protokole założycielskim tj.:
– 50 % na rzecz rodzin poszkodowanych z terenu gminy Bieruń,
– 30% na rzecz rodzin poszkodowanych z terenu gminy Chełm Śląski,
– 10% na rzecz rodzin poszkodowanych z terenu gminy Lędziny,
– 10% na rzecz rodzin poszkodowanych z terenu gminy Bojszowy.
Osoby uprawnione do uzyskania pomocy ze środków uzyskanych
w wyniku akcji charytatywnej zostały wskazane przez miejskie i gmin−
ne ośrodki pomocy społecznej działające na terenach gmin dotknię−
tych powodzią.
Wszystkie koszty związane z organizacją koncertu (m. in. koszty obsłu−
gi koncertu, druk zaproszeń i cegiełek) zostały pokryte przez organiza−
torów i sponsorów. 
Komitet organizacyjny serdecznie dziękuje artystom oraz
osobom zaangażowanym w realizację koncertu za bezinte−
resowność, zaś darczyńców zapewnia, że przekazane
przez nich pieniądze zostały spożytkowane zgodnie z dek−
larowanym celem.

Pisaliśmy o generalnym re−
moncie basenu odkrytego
w ośrodku Zalew. Po remoncie
wygląda jak nowy. Cieszy
oczy, przyjemniej się w nim
pływa lub pluska. Nie wszyscy
tom jednak potrafią uszanować.
W połowie lipca wandale wy−
rwali jedną z metalowych porę−
czy dla schodzących i wycho−
dzących z wody. Na szczęście
ktoś ją odnalazł i została znów
zamontowana. 

Basen i jego okolice stanowią
po zachodzie słońca miejsce
schadzek grup młodzieży. Jeśli
wolą kąpać się w nocy, to nie
ma w tym nic zdrożnego, tylko
niech uszanują czyjąś pracę,
czyjeś starania i wspólne – bo

pochodzące z naszych podat−
ków – mienie. 

Inny przykład.
Staraniem działaczy Klubu

Seniora przy MKS Lędziny za−
gospodarowany został rozległy
teren u zbiegu ulic Sobieskiego
i Zawiszy Czarnego (Stawis−
ka). Organizowane są tam fe−
styny, inne imprezy środowis−
kowe. Dzieci i młodzież grają
na boisku w piłkę, od czasu do
czasu instalowane są karuzele,
zamki dmuchane, strzelnice itp.
W lipcu firma „Cymes” z Szyd−
łowca urządziła tam na zlecenie
Urzędu Miasta plac zabaw dla
dzieci. 

Alfred Kapica pełni społe−
cznie z ramienia zarządu klubu
rolę gospodarza tego terenu.

– Doglądam go na bieżąco,
sam albo z kolegami dokonuję
drobnych napraw, ale czasami
po prostu ręce opadają…
Z przejawami takiego wanda−
lizmu z jakimi się tu spotyka−
my, zwłaszcza po niektórych
weekendach, my sami – senio−
rzy sportu, zatem bądź co bądź
w przeważającej mierze już
dziadkowie – nie dajemy rady.
Liczymy na wsparcie ze strony
magistratu i ze strony służb
mundurowych – powiedział.

Trudno się dziwić, skoro mło−
dzież, która się tu wieczorami
i nocą gromadzi, nie zawsze po−

trafi i chce uszanować mienie
i wysiłek starszych ludzi. Jak na−
zwać wyrywanie desek, przewra−
canie betonowych ławek osadzo−
nych mocno w ziemi, niszczenie
koszy na śmieci, wykręcanie ża−
rówek itp.? Chęcią wyładowania
rozpierającej młodych ludzi ener−
gii? A może niszczenie trawy na
Stawiskach oraz skarpy służącej
za scenę podczas imprez maso−
wych, przez jeżdżących motoro−
werami, motocyklami czy quada−
mi, to nie przejawy wandalizmu
i arogancji z ich strony?

Przecież są to synowie i wnu−
kowie mieszkańców Lędzin. Oni
widzą Stawiska z okien włas−
nych domów. I co, nic ich to nie

obchodzi? To nie ich sprawa?
To nie ich plac, nie ich miasto?
A może to sprawka Marsjan?

Podobny wandalizm dotyczy
także graffiti na murach budyn−
ków, na przekazanych nieda−
wno do użytku wiatach przy−
stankowych. Wiaty są brudzone
idiotycznymi napisami, zakleja−
ne reklamami (od reklam są słu−
py ogłoszeniowe!), zaśmiecane. 

Komendant Straży Miejskiej
Jan Hudzikowski przypomina,
że za takie wybryki, wykrocze−
nia, grozi mandat lub grzywna
do 5.000 zł. Kilka spraw kar−
no−mandatowych już jest w to−
ku, a kolejne są w przygotowa−
niu. /M/

Nie szanują naszego wysiłku ani pieniędzy, a większość udaje, że tego nie widzi 

Wandale nie oszczędzają miasta!

F
O

T
O

 W
M

Tyle zostało po wyrwanej
drabince do basenu.

Seniorzy pokazują zniszczone przez młodzież ławki.
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Niebywałe zamieszanie po−
wstało na tle zmiany liczby
mandatów w Radzie Miasta
przypadających na Okręgi
Wyborcze nr 1 i 2. 

Do tej pory okręg wyborczy nr
1 (Górki i Goławiec) miał dwa
mandaty (w tej kadencji przy−
padły one Teresie Ciepły i Alo−
zemu Palce), a okręg wyborczy
nr 2 – jeden (Tomasz Noras). Jak
ustalił Komisarz Wyborczy
w Katowicach, wskutek zmiany
liczby mieszkańców zmienił się
przelicznik liczby mieszkańców
w obu okręgach. W pierwszym
okręgu zmalał – więc trzeba ująć
mandat, w drugim wzrósł – więc
trzeba mandat dodać. Radni
z Okręgu Wyborczego nr 1 nie
zgadzają się z tym, mimo że de−
cyduje o tym proste wyliczenie
arytmetyczne. Uważają, że odda−
lone „od miasta”, odmienne od
niego historycznie i gospodarczo
Górki i Goławiec nie mogą ogra−
niczyć liczby swoich przedstawi−
cieli. Popiera ich większość po−
zostałych radnych. 22 lipca na
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
zwołanej na wniosek burmistrza,

na której omawiano tę kwestię,
wszyscy radni (13 obecnych)
głosowali przeciwko uchwale
o zmianie. 

Kolejna sesja nadzwyczajna od−
była się 9 sierpnia z udziałem Ko−
misarza Wyborczego w Katowi−
cach sędziego Michała Niedopy−
talskiego. W gorącej chwilami
dyskusji komisarz tłumaczył zasa−
dy podziału mandatów. Radni
(Teresa Ciepły, Kazimierz Gut)
wskazywali, że jest to niespra−
wiedliwe, że mieszkańców jednej
wioski pozbawia się przedstawi−
cielstwa w Radzie Miasta; że sta−
nowi to ograniczanie prawa samo−
rządu lokalnego przez ustawę. Ar−
gument ten komisarz odrzucił
wskazując, że Lędziny miały czas
do końca ubiegłego roku na zapro−
ponowanie i wprowadzenie zmian
w podziale na okręgi wyborcze,
ale tego nie zrobiły, a informacja
ta została przyjęta z dużym zasko−
czeniem i zdziwieniem. Komisarz
przestrzegł, że jeśli uchwała
o zmianie liczby mandatów
w okręgu nr 1 i 2 nie zostanie
przyjęta, będzie zmuszony uchylić
dotychczas obowiązującą uchwa−
łę Rady Miasta – sprawę przesądzi

rozstrzygnięcie nadzorcze komi−
sarza wyborczego i wojewody
śląskiego. – Rada Miasta zostanie
wezwana do usunięcia naruszenia
prawa, a w dokumentach pozosta−
nie, że Lędziny to gmina, która nie
zgadza się z obowiązującą ordy−
nacją wyborczą – dodał. 

Radni odrzucili argumenty ko−
misarza. W kolejnym głosowaniu
za wprowadzeniem zmiany padły
2 głosy, 2 głosy były przeciw, 10
radnych wstrzymało się od głosu.
Prawo prawem, lecz jeśli lędziń−
skim radnym coś się nie podoba,
to tego nie zatwierdzają… Pro−
jekt uchwały został kolejny raz
odrzucony. 

18 sierpnia odbyła się trzecia
nadzwyczajna sesja RM poświę−
cona zmianie uchwały z 4 lipca
2002 r. Komisarz wyborczy je−
szcze raz próbował przekonać ra−
dnych podkreślając, że Lędziny
pozostały jedyną gminą, w której
jeszcze nie uchwalono zmiany
poprzedniej uchwały w sprawie
podziału mandatów w okręgach
wyborczych. Nie przekonało to
naszych radnych. Za zmianą
uchwały głosowało jedynie
dwóch radnych (Gorzeń i Noras),
przeciwko – pięcioro (Kubica,
Piątek, Rudol, Palka i Ciepły),
pozostałych ośmioro wstrzymało
się od głosu. /M/

Radni swoje wiedzą…

Okręg Wyborczy Nr 1. Ulice: Azaliowa, Czapli, Czeremchy, Dzi−

kowa, Folwarczna, Goławiecka, Gronowa, Kopciowicka, Leśna,

Ochocza, Polna, Poprzeczna, Spółdzielcza, Szenwalda, Ziemowita. 

Liczba mandatów: były 2, ma być 1. 
Okręg Wyborczy Nr 2. Ulice: Blych, Gałczyńskiego, Grodzisko−

wa, Górecka, Jagiellońska, Lędzińska parzyste od nr 90 do nr

232, Lędzińska, nieparzyste od nr 135 do nr 249, Lipuszowa,

Lompy, Miarki, Miłosza, Olimpijska, PCK, Plebiscytowa, Pokoju

nieparzyste od nr 29 do nr 115, Pokoju parzyste od nr 128 do

nr 174, Porzeczkowa, Sienkiewicza, Trójkątna, Wapienna, Wio−

senna, Wyspiańskiego, Zabytkowa. 

Liczba mandatów: był 1, mają być 2.

Piąte miejsce jakie, zajęli pił−

karze MKS−u w minionym sezo−

nie nie zadowoliło trenera Mar−

cina Polarza. Jego ekipa rozpo−

cznie nowe rozgrywki z nadzie−

jami na osiągnięcie lepszego

rezultatu.

Są ku temu podstawy. Po

pierwsze, udało się utrzymać

skład z poprzedniego sezonu.

Żaden piłkarz nie zdecydował

się na transfer do innego klu−

bu, a taka stabilizacja może

wyjść drużynie tylko na dobre.

Co więcej, do treningów powró−

cili Łukasz Samek i Jacek Miko−

lasz, którzy wzmocnią rywaliza−

cję o miejsce w składzie. I tak

jest ona ogromna dzięki odważ−

nie wprowadzanym do gry junio−

rom, którzy dobrze prezentują

się w przedsezonowych sparin−

gach. Jak dotąd lędzinianie po−

konali Znicza Jankowice 2:1,

zremisowali 4:4 z Górnikiem

Wesoła, rozgromili AKS Niwka

7:2 oraz wygrali z JUVE Jaro−

szowice 3:1.

MKS w końcówce zeszłego

sezonu osiągnął doskonałą for−

mę i odniósł sześć zwycięstw

z rzędu, co zapewne dodało pił−

karzom wiary we własne umie−

jętności przed niezwykle cieka−

wie zapowiadającym się nowym

sezonem.

W pierwszym meczu druży−

na Marcina Polarza zmierzyła

się z aspirującą do awansu

pszczyńską Iskrą, prowadzo−

ną od tego sezonu przez tre−

nera Jana Żurka, który

w przeszłości z sukcesami

prowadził zespoły piłkarskiej

ekstraklasy. 

Mecz zakończył się porażką

MKS−u. Lędzinianie osłabieni

brakiem Firleja, Roszaka, czy

Gardawskiego nie sprostali Is−

krze Pszczyna.

MKS Lędziny – Iskra Pszczy−

na 1:3 (1:1)

Bramki: 0:1 – Piotr Dudek

(16), 1:1 – Adam Gąsior

(38), 1:2 – Piotr Maroszek

(72), 1:3 – Jarosław Adamek

(90).

MKS: Brandys, Polarz, Karlik,

Bednarek, Sowik, Sopelewski

(Gajewski 85), Śliwa (Majer

80), Czarnecki (Chmielowiec

46), Matysek, A. Gąsior, Dąb−

rowski (Samek 65).

Iskra: Bytys, Senczek (Kiecok

65), Lekki, Grabczyński, Żur,

Maślorz, Dziadek (Jędrysik 46),

Szachnitowski, Prusek (Adamek

75), Dudek (Orlik 62), Maro−

szek

Żółte kartki: Polarz, Sopelew−

ski, Dąbrowski, Karlik – Dzia−

dek, Maroszek.

Czerwone kartki: Karlik (55)

– Lekki (59)

Ciekawie zapowiadają się

spotkania derbowe z Pogonią

Imielin, która od tego sezonu

została przeniesiona do grupy

I. Dodając do tego pojedynki

z Unią Kosztowy, Stalą Chełm

Śląski, czy Unią Bieruń Stary

możemy być pewni, że dobrej

piłki i emocji nie zabraknie. 

MARCIN PODLEŚNY

MKS. Zapowiedź sezonu 2010/2011

PLAN SPOTKAŃ MKS LĘDZINY W RUNDZIE JESIENNEJ:
1 kolejka – 14 sierpnia: MKS – Iskra g. 17.00

2 kolejka – 21 sierpnia: Sokół – MKS g. 17.00

3 kolejka – 25 sierpnia (środa): MKS – Concordia g. 18.00

4 kolejka – 28 sierpnia: Le śnik – MKS g. 17.00

5 kolejka – 4 września: MKS – Czarni g. 17.00

6 kolejka – 11 września: Imielin – MKS g. 17.00

7 kolejka – 18 września: MKS – Łąka g. 17.00

8 kolejka – 25 września: Stal Chełm – MKS g. 17.00

9 kolejka – 2 października: MKS – Krupiński g. 16.00

10 kolejka – 9 października: GKS II Katowice – MKS g. 16.00

11 kolejka – 16 października: MKS – Bełk g. 16.00

12 kolejka – 23 października: Jankowice – MKS g. 15.30

13 kolejka – 30 października: MKS – Tempo Paniówki g. 15.30

14 kolejka – 6 listopada: MKS – Kosztowy g. 13.30

15 kolejka – 11 listopada: Unia Bieruń – MKS g. 13.30
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W ostatni weekend sierpnia w Lędzinach odbędą się Międzynaro−

dowe Mistrzostw Polski Modeli Ślizgów klas FSR V, H, O – II GRAND

PRIX Śląska modeli pływających z napędem spalinowym w klasach

FSR V, H. Po raz pierwszy zawody takie zostały zorganizowane

w ubiegłym roku. Zakończyły się sporym sukcesem organizacyjnym,

cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i niemałej liczby

widzów. W załączeniu plakat i szczegółowy harmonogram imprezy.

Piątek 27.08. 9.00 – OTWARCIE. 10.00 Standard – Junior,

10.45 3,5 – Junior, 11.25 3,5 – Senior – I runda, 11.55 3,5 –

Senior – II runda, 12.25 −7,5 – Junior, 13.00 7,5 – Senior – I run−

da, 13.30 7,5 Senior – II runda, 14.00 15 – Senior – I runda,

14.30 15 – Senior – II runda, 15.00 15 – Senior – III runda,

15.30 35 – Senior – I runda, 16.00 35 – Senior – II runda, 18.30

– 20.00 treningi (tylko Hydro). Sobota 28.08. 9.00 Standard – ju−

nior, 9.30 Standard – senior, 10.00 3,5 – Senior – I runda, 10.30

3,5 – Senior – II runda, 11.00 7,5 – Senior – I runda, 11.30 7,5

– Senior – II runda, 12.00 15 – Senior – I runda, 12.30 15 – Se−

nior – II runda, 13.00 15 – Senior – III runda, 13.30 35 – Senior

– I runda, 14.00 35 – Senior – II runda, 16.00 do 18.30 – trening

Hydro Niedziela 29.08. FINAŁY: 8.00 3,5 – Junior, 8.45 3,5 – Se−

nior, 9.30 7,5 – Junior, 10.15 7,5 – Senior, 11.00 – 15, 11.45 –

35. 15.00 – ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW. Wręczenie medali, pu−

charów i dyplomów.

W nocy z 14 na 15 sierpnia,

przez 11 godzin, 45 wędkarzy

Koła PZW nr 99 w Lędzinach ry−

walizowało w dorocznych zawo−

dach na zbiorniku Olszyce. Zwy−

ciężył Tadeusz Więckowski.

(3.780 pkt), który otrzymał mię−

dzy innymi puchar od Krystyny

Wróbel, przewodniczącej komisji

edukacji, kultury i sportu Rady

Miasta Lędziny za złowienie naj−

większej ryby (61 cm długości).

Puchar za złowienie najmniejszej

rybki (6 cm długości) przypadł

Adamowi Urbankowi. /WM/ 

Nocne wędkowanie

Adam Urbanek – zdobywca
pucharu za najmniejszą rybę.
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1−8 sierpnia grupa lędzińskich szachistów wzięła udział w VI

Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju Szachowym w Pszczynie. 

Brało w nim udział ok. 120 zawodników, podzielonych na

4 grupy według rankingu, w tym reprezentanci Górnika Lędziny 

W grupie A zrzeszającej zawodników z najwyższym współczynni−

kiem w rankingu szachistów Dawid Gondzik w dziewięciu run−

dach zgromadził 4 punkty i uplasował się na 21 pozycji w gronie

34 graczy.

W grupie B Rafał Król spisał się bardzo dobrze i gromadząc

6 punktów i wywalczył 9 pozycję, natomiast Paweł Kwaśniewski

zdobył 5 punktów, co dało mu 22 miejsce. W tej grupie rywalizo−

wało 55 szachistów.

Grupa C liczyła 18 szachistów, wśród których byli Tomasz Ko−

łakowski i Szymon Gondzik. Pierwszy zdobył 5,5 pkt. co dało mu

czwartą lokatę, a Szymon Gondzik uzbierał o punkt mniej od ko−

legi i w końcowej klasyfikacji znalazł się na jedenastym miejscu.

Jeszcze w sierpniu, w Rewalu, Paweł Kwaśniewski będzie ry−

walizować (w grupie OPEN B) w Międzynarodowym Festiwalu Sza−

chowym XV Konik Morski Rewala 2010. /MP/

W trakcie towarzyskiego pojedynku tym razem rywalizowano
tylko na siedmiu szachownicach. Zwyciężyli wysoko lędzinianie:
5,5 pkt: 1,5 pkt. Swoje pojedynki wygrali: Dawid Gondzik, Bogu−
sław Dzierżak, Sebastian Lizak oraz Marek Lizak, natomiast remi−
sami zakończyli: Jan Skutela, Paweł Kwaśniewski i Rafał Król. Pu−
chary dla obydwu drużyn ufundowała radna Krystyna Wróbel
i wręczyła je kapitanom tych drużyn, a jednocześnie prezesom klu−
bów: Bogusławowi Dzierżakowi i Norbertowi Kugelowi.

W rywalizacji drużynowej drużyna szachistów Górnika Lędziny
w składzie: Bogusław Dzierżak, Dawid Gondzik, Rafał Król i Se−
bastian Lizak okazała się bezkonkurencyjna: aż o 5,5 pkt. wyprze−
dziła Altrip I. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy
LKS Strażak Zabrzeg. 7 i 8 miejsca przypadły w udziale drugiej
drużynie Górnika Lędziny i reprezentacji Miejskiego Ośrodka Kul−
tury w Lędzinach.

Nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego w imieniu
Burmistrza Miasta Wiesława Stambrowskiego wręczał prezes lę−
dzińskiego klubu Bogusław Dzierżak. /MP/ 

Dziesiąty pojedynek z zawodnikami z Altrip 

Szachiści pokonali gości
Dziesiąty raz na szachowych planszach w trakcie towarzyskie−
go pojedynku rywalizowali szachiści z Górnika Lędziny oraz
z zaprzyjaźnionego Altrip. Mecz towarzyski rozegrano 14 sier−
pnia tradycyjnie w pięknej sali konferencyjnej firmy „Drew−
Smol”. Następnego dnia odbyły się V Międzynarodowe Druży−
nowe Mistrzostwa Lędzin z udziałem nie tylko zawodników obu
klubów lecz także innych zaproszonych drużyn.

Szachowe zmagania Altrip – Lędziny.
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Drużyna żaków (zawodnicy
z rocznika 1999 i młodsi) w 20
meczach zgromadziła 45 pun−
któw i w gronie sześciu ekip
okazała się bezkonkurencyjna.

Jak oceniłbyś występy ża−
ków w minionym sezonie?

D. Karlik: Zasłużyli na ogrom−

ne brawa! Od pierwszego me−

czu z drużyną z Woli aż do

ostatniego spisywali się coraz

lepiej. Wykładnikiem dobrze wy−

konanej pracy może być zdoby−

cie Mistrza Podokręgu Tychy.

To ogromnie cieszy, zwłaszcza,

że dopiero jesteśmy na etapie

kształtowania i rozwijania pe−

wnych cech oraz umiejętności,

które mają w przyszłości zaowo−

cować. 

Poza rozgrywkami ligowymi
drużyna występowała także
w turnieju Deichmann Cup
(Mini Mistrzostwa Europy
2010).

To było dla nas czymś no−

wym. Formuła rozgrywek była

całkowicie inna. Mecze były roz−

grywane na małym boisku, wy−

stępowało sześciu zawodników

z bramkarzem. Do rozgrywek

mogłem zgłosić 10 zawodników

i to było dla mnie bardzo prob−

lematyczne, aby „odrzucić” kil−

ku chłopaków z całej drużyny

MKS−u. Jednak taka jest rola

trenera. W weekendy w zawo−

dników Chorwacji zamieniali

się: Damian Pieczka, Maksymi−

lian Hudy, Rafał Jastrzębski,

Tomasz Noras, Szymon Siwek,

Grzegorz Szczepanek, Jakub

Buchała, Karol Lipiński, Rafał

Sieradzki oraz Sebastian Czu−

daj. W ostatecznym rozrachun−

ku rozgrywki zakończyliśmy na

5. Miejscu. W walce o półfinał

ulegliśmy drużynie Niemiec

(Grom Tychy) 3−1. Udział w tym

turnieju był dla mnie ciekawym

doświadczeniem oraz spraw−

dzianem chłopców.

Co dla ciebie jest najważ−
niejsze w pracy z tymi chłop−
cami?

Najważniejsza jest systema−

tyczność oraz praca własna.

Ilość treningów w ciągu tygo−

dnia nie pozwala na wykonanie

moich założeń co do szkolenia.

Będę się starał, aby od przy−

szłego sezonu to się zmieniło.

Każdy trening jest doskonale−

niem własnych umiejętności,

na etapie żaków liczy się te−

chnika i koordynacja. Na zało−

żenia taktyczne i wydolność

przyjdzie czas w późniejszym

okresie. Dlatego moje treningi

oparte są wyłącznie na ćwicze−

niach z piłką oraz zabawie na

drabince koordynacyjnej. Z każ−

dym treningiem dostrzegam no−

we błędy i staram się je elimi−

nować. Ważne jest również to,

abyśmy drużynę traktowali jak

rodzinę!

Jakie perspektywy są przed
tą drużyną? Czy widzisz zawo−
dników, którzy mają szansę
osiągnąć coś w młodzieżowej
czy dorosłej piłce?

Jeśli wszystko pójdzie w dob−

rym kierunku to nie mam obaw,

że któryś z tych chłopców zaist−

nieje w dorosłej piłce. Tylko

„nie od razu Rzym zbudowano”.

Czeka nas bardzo dużo pracy

i może na efekty będziemy mu−

sieli czekać dłużej. Wiem, co

robię i moim zadaniem jest

kontynuowanie tego, co wspól−

nie budujemy. Już kilku chłopa−

ków zostało zauważonych przez

inne kluby, co mnie bardzo cie−

szy.

Czy będziesz także prowa−
dził żaków w przyszłym sezo−
nie? Kto może się zgłaszać do
drużyny?

To, czy będę prowadził ża−

ków, zależy od zarządu klubu.

Nie mam zamiaru opuścić mo−

jej drużyny, do której mogą się

zgłaszać dosłownie wszyscy.

Lędziny są małym miastem

i nie możemy sobie pozwolić na

poszczególne etapy selekcji,

kończy się na selekcji wstęp−

nej. Zachęcam również dziew−

czyny do tego, aby zawitały na

naszych treningach. Do tej pory

jedyną dziewczyną jest Ewelina

Jastrzębska. 

MARCIN PODLEŚNY

Chłopcy spisali się świetnie
Z DAWIDEM KARLIKIEM tym razem nie o pierwszej drużynie MKS Lędziny lecz o prowadzonym przez niego zespole żaków, osią−
ganych sukcesach oraz o tym, co najważniejsze w pracy z najmłodszymi zawodnikami.

Dawid Karlik i drużyna lędzińskich żaków (w barwach Chorwacji).
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– Planując zajęcia i zabawy
kierujemy się ideą promowania
zdrowego, aktywnego wypo−
czynku – mówi Bożena Pruś,
która wspólnie z Małgorzatą Si−
korą koordynuje realizację pro−
gramu. – W pełnej dbałości
o bezpieczeństwo dzieci organi−
zowaliśmy atrakcyjne zabawy,
gry sportowe, konkursy oraz
wycieczki krajoznawcze. Zaję−
cia te za każdym razem prowa−
dzili w dwójkę pedagog i opie−
kun.

Miejski Ośrodek Kultury za−
oferował dzieciom bogaty pro−
gram zajęć w swojej siedzibie
przy ul. Hołdunowskiej, w sali
„Piast” i na krytej pływalni,
ponadto sporo ciekawych wy−
cieczek poza Lędziny (w tym
do Suchej Beskidzkiej i na ple−
ner malarski do Cieszyna).
W tym roku MOK harmono−
gram zajęć wakacyjnych opra−
cował w formie tygodni tema−
tycznych: plastycznego, tane−
cznego, teatralnego, rękodziel−
niczego, fotograficznego, garn−
carskiego, wokalno−instrumen−
talnego i ludowo−etnografi−

cznego, na których zakończe−
nie były wycieczki, spektakl
teatru lalek itp.

Miejska Biblioteka Publi−
czna, ze względu na remont bu−
dynku centrali, zajęcia organi−
zowała głównie w hołdunow−
skiej filii. 

– Dzieci uczestniczyły
w konkursach plastycznych
i sprawnościowych oraz cho−
reograficznym i piosenkarskim,

ale także rozwiązywali krzy−
żówki, rebusy i zagadki literac−
kie – powiedziała bibliotekarka
Regina Białoń.

Miejski Klub Sportowy zor−
ganizował kilkanaście spotkań
z dziećmi na stadionie i wokół
niego w formie treningów ogól−
norozwojowych bądź trenin−

gów i rozgrywek piłkarskich,
konkursów sportowych itp. 

– W lipcu skorzystało z zajęć
2.344 dzieci – poinformowała Ur−
szula Pomietło−Rudol, koordyna−
torka programu „Wakacje bez uza−
leżnień” z Urzędu Miasta, który
przeznaczył na jego realizację 54
tys. zł. – Sądzę, że w sierpniu liczba
dzieci będzie jeszcze większa.

26 sierpnia nastąpi podsu−
mowanie „Wakacji bez uzależ−

nień” połączone z rozdaniem
nagród i upominków. Na 27
sierpnia zaplanowano wycie−
czkę do kopalni soli w Wieli−
czce dla 98 dzieci, które wy−
różniły się podczas lipcowych
i sierpniowych zajęć. Tak jak
przed rokiem, w lipcu i sier−

pniu radna Krystyna Wróbel
zorganizowała na osiedlu Świ−
nowy gry i zabawy z nagroda−
mi dla okolicznych dzieci, któ−
re nie wyjechały nigdzie na
wakacje. Pomagały jej Anna
Gajer oraz Renata Nowrocka
i Aneta Giza. /WM/ 

Wakacje bez uzależnień

Gorące od słońca i dobrych serc
Podobnie jak w roku ubiegłym, w Lędzinach zorganizowane zostały „Wakacje bez uzależnień” dla dzieci w wieku 6−14 lat. Pro−
gram opracowany został z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Klubem Sportowym oraz Fundacją „Razem Raźniej” z Tychów.
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Popisy taneczne najmłodszych w bibliotece.

Warsztaty teatralne z MOK. 

Po zajęciach rękodzielniczych w MOK.

Dla ochłody − kąpiel w basenie.
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nie odpowiada.

7 września (wtorek) o godz.

16.00 w sali konferencyjnej

Powiatowego Centrum Społe−

czno−Gospodarczego przy ul.

Lędzińskiej 24 odbędzie się

Zebranie Członków Lędziń−

skiego Stowarzyszenia na

Rzecz Osób Niepełnospra−

wnych i ich Rodzin. Serde−

cznie zapraszamy.

Zarząd stowarzyszenia.

Do najciekawszych i najbardziej widowisko−

wych imprez z okazji dwudniowych obchodów te−

gorocznych Dni Lędzin, należały zawody sportowe

zorganizowane 26 czerwca przez Klub Kajman

w Katowicach. Pierwszą z nich był integracyjny

rajd samochodami terenowymi po wzgórzu Wo−

pienka, przygotowany wspólnie z Lędzińskim Sto−

warzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro−

dzin. Inicjator tych imprez, Tomasz Szwedo, jest

członkiem Kajmana jak i lędzińskiego stowarzy−

szenia. W rajdzie wystartowało 38 offroadowców

z Kajmana oraz z katowickich klubów Gekon i Si−

lesia Park, z jaworznickiego Jawora i innych oraz

osoby niezrzeszone. Sędziami byli Mariusz Ka−

szany, prezes Kajmana oraz Iwona Kimasz. Za

pilotów służyli rajdowcom często właśnie człon−

kowie LSNRONiIR oraz inni ochotnicy, w tym bur−

mistrz Wiesław Stambrowski, który zadebiutował

w roli pilota rajdowego Katarzyny Gałązki z Klubu

Kajman (mieszkanki Chruszczobrodu), która pro−

wadziła mitsubishi pajero. Niespodziewanie dla

samego siebie burmistrz znalazł się w czołówce

rajdu. – Mój pilot miał podwyższony poziom adre−

naliny, ale cały czas panował nad emocjami i ró−

wnież dzięki niemu osiągnęliśmy bardzo dobry

wynik – mówiła na mecie zadowolona pani Kata−

rzyna. – Rajdy samochodowe to od roku druga

moja pasja (po jeździe konnej). 

Bez wątpienia widowiskowy był też przejazd ka−

walkady samochodów terenowych ulicami Lędzin

z Wopienki do ośrodka Zalew, gdzie zorganizowa−

no kolejne zawody offroadowców, jeszcze trud−

niejsze od rajdu terenowego. Był to trial po dnie

byłego kąpieliska. Była to jazda trasą wytyczoną

tyczkami. Za dotknięcie tyczek, cofanie autem

itp. kierowcy otrzymywali punkty karne. Najcięż−

szą przeszkodą był głęboki dół, którego część

kierowców nie pokonała, mimo wielokrotnych

prób. Ich samochody trzeba było z tego wgłębie−

nia wyciągać. /WM/

Rajd po Wopience i trial po dnie kąpieliska

F
O

T
O

: 
W

M

– W turniejach na tych kortach
gram od dziesięciu lat, ale ten pu−
char jest pierwszym, jaki tu zdo−
byłem w kategorii seniorów –
cieszył się Patryk. – Oczywiście,
chciałem wygrać, ale po morder−

czej walce w półfinale z Edwar−
dem Rosą (6:3 i 7:5) zwątpiłem,
czy wytrzymam kondycyjnie. Pa−
stuszka miał w półfinale trochę
lżejszą przeprawę z tyszaninem
Maciejem Bladą (6:2 i 6:3).

– W tenisa ziemnego gram
około 20 lat – mówił Arkadiusz
Pastuszka. – Z przyjemnością
startuję na tych kortach, bo ma−
ją znakomitą nawierzchnię,
a imprezy organizowane przez
Edwarda Rosę świadczą o jego
pełnym profesjonalizmie. Wy−
grywałem już tu w minionych
latach, ale w tym upale, w samo
południe, nie dałem rady młod−

szemu o 14 lat Patrykowi.  Pu−
chary, dyplomy i upominki
wręczali medalistom, w tym
Edwardowi Rosie, który wy−
grał z Maciejem Bladą mecz
o trzecie miejsce, burmistrz
Wiesław Stambrowski, wicep−
rezes FRSKFiT, Eugeniusz
Pluszczyk i kierownik Referatu
Kultury i Sportu UM Lędziny
Krzysztof Bednarczyk. /WM/

DNI LĘDZIN
W ramach Dni Lędzin został rozegrany otwarty turniej tenisa
ziemnego seniorów o puchar burmistrza Wiesława Stambrow−
skiego. Rywalizację 16 zawodników z Lędzin i okolic wygrał
19−letni Patryk Stuchlik z Lędzin, który w finale, po bardzo za−
ciętej i wyrównanej walce, zwłaszcza w pierwszym secie trwa−
jącym aż półtorej godziny, pokonał 33−letniego Arkadiusza Pa−
stuszkę z Imielina.

Arek Pastuszka gratuluje zwycięstwa Patrykowi
Stuchlikowi.

Jak niezwykły jest jubi−
leusz naszego miasta,
tak niezwykle atrakcyjnie
i udane były tegoroczne

obchody Dni Lędzin. Słońca było w nadmiarze, frekwencja
na imprezie była bardzo duża, humory dopisywały, a napo−
jów i jadła nie brakowało. Program był urozmaicony i każ−
dy mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Trudno zatem choć−
by pokrótce przedstawić wszystko, co działo się na impre−
zach. Najlepiej się wie, kiedy się na nich jest!
Na zdjęciu Biesiada Śląska z Grzegorzem Stasiakiem i ze−
społem tanecznym „Diva” oraz dedykacja specjalnie dla
naszych Czytelników.
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Karol Nowak to niezwykle zdolny, młody artysta, którego pasjo−

nują wszystkie dziedziny sztuki, a zwłaszcza rysunek, malarstwo

i muzyka, które – jak twierdzi – „kocha”. Jest pasjonatem sztuki,

amatorem, który samodzielnie zdobył warsztat artystyczny. 

Na wystawie zaprezentował prace o bardzo różnorodnej tematy−

ce, w większości portrety utrzymane w technice chiaroscuro, po−

legającej na zastosowaniu ostrych kontrastów światłocieniowych.

Część prac wykonanych jest węglem, część stanowią białe wyci−

nanki naklejone na czarny karton. Efekt drzeworytu światłocienio−

wego jest zamierzony. Nieregularne płaskie, jednolite plamy two−

rzą pełne niedopowiedzenia, bardzo sugestywne obrazy. Techni−

ka, jaką stosuje autor jest niezwykła. Możemy podziwiać odwró−

cenie techniki chiaroscuro, gdzie drzeworyt stawał się iluzją ry−

sunku i kreski wykonanej tuszem. W pracach młodego artysty ry−

sunek i wycinanka stają się grafiką. 

Karol to wspaniały, zdolny, pełny charyzmy artysta. Bardzo dzię−

kujemy mu za udostępnienie swych prac i możliwość pokazania

ich mieszkańcom Lędzin. /AG/ 

Plastyka jest drugą, po muzyce

(gra na gitarach elektrycznej i baso−

wej), pasją życiową 29−letniego hoł−

dunowianina Karola Nowaka, z zawo−

du cukiernika. Jego 20 prac plasty−

cznych – rysunki głów wykonane węg−

lem – można było oglądać na przeło−

mie lipca i sierpnia w holu ratusza.

Technikę tworzenia trzech prac (gło−

wy Chrystusa w koronie cierniowej,

Marylin Monroe i starszego człowie−

ka) określił jako specyficzny rodzaj

wycinanki.

– Na płytę pilśniową nakładam czar−

ny bristol, następnie naklejam elementy

wycinane z białego papieru – tłumaczy.

– Tę technikę stosuję od dzieciństwa.

Węglem rysuję dopiero drugi rok. Nieda−

wno zabrałem się również do wykonywa−

nia rzeźb z różnych materiałów, głównie

z gipsu. Może w przyszłym roku uda mi

się niektóre z nich zaprezentować. 

Wystawa pt. „To, co lubię”. była

pierwszą publiczną prezentacją jego

twórczości. Sam by się nie odważył

nikomu tego zaproponować, ale na

rozmowę z dyrektor Miejskiego

Ośrodka Kultury umówił go radny

Edward Żołna. – Konsekwentnie sta−

ramy się promować utalentowanych

artystycznie lędzinian. Czekamy na

dalsze propozycje – powiedziała

Joanna Figura. /WM/ Karol Nowak.
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Węgle i wycinanki

Ponieważ panie z Revucy niewystarczająco
orientowały się w naszych realiach, a zwłaszcza
w historycznych odniesieniach, ich dziełem jest
postać lędzińskiego anioła. Zdaniem artystek
anioł to symbol pokoju, zgody, boskiej opieki,
pomyślności i szczęścia. Takie przesłanie chcia−
ły przekazać w roku tak szczególnego jubileuszu
Lędzin. 

Panowie rzeźbili postacie kojarzące się histo−
rycznie z Lędzinami. Ireneusz Wierzba z Bieru−
nia – emerytowany górnik kopalni „Piast” wy−
rzeźbił rycerza Jaksę z Miechowa, prawdopo−
dobnie pierwszego właściciela pierwotnej osady
Lędziny. Stanisław Milewski z Piotrkowa Try−
bunalskiego – emerytowany pracownik KBW
„Bełchatów” stworzył popiersie Karola Miarki
na wysokim cokole. Drugi piotrkowianin, Stefan
Łuczak – emerytowany nauczyciel i kurator spo−
łeczny, wyrzeźbił postać Skarbnika, a Robert
Nowak z Brzeszcz – emerytowany górnik rato−
wnik kopalni „Czeczott”, zostawił własne wyob−
rażenie postaci św. Klemensa.

Pracy artystów przyglądali się przedstawiciele
lędzińskich władz oraz wielu mieszkańców.

– Wszystkich dziwiło, że oprócz dłut o prze−
różnym kształcie często używamy też siekier
i pił mechanicznych – mówił Ireneusz Wierzba.
– Szybko jednak przekonywali się, że przy uży−
ciu samych dłut i drewnianych młotków po pro−
stu nie bylibyśmy w stanie wykonać monumen−
talnych rzeźb w krótkim czasie. 

Po plenerze pracownicy „Ekorec−u” ustawili
rzeźby przed ratuszem. Jedynie nie udało się
tego uczynić z figurą Karola Miarki, figura
prezentowana była w pozycji leżącej. 12 sier−
pnia rozpoczęto instalowanie rzeźb na trawni−
ku pomiędzy ratuszem i byłym Domem Górni−
ka. Pracami kierował Rafał Józefus. Figury

miały stanąć w łuku, frontem do ul. Lędziń−
skiej. Pośrodku anioła, po jego prawej stronie
Skarbnik, a po lewej Karol Miarka, na skrajach
św. Klemens i Jaksa z Miechowa. Montaż roz−
poczęto od figury anioła. W podstawę rzeźby
zostały wbite trzy metalowe kotwy, po czym
została ona podniesiona przy pomocy podnoś−
nika samochodowego, ustawiona nad wyko−
pem przygotowanym pod fundament rzeźby.
Po zalaniu wykopu rzadkim betonem figura
anioła została ogrodzona. Wykończenie i za−
bezpieczenie rzeźb przed szkodliwymi czynni−
kami atmosferycznymi przewidziano w póź−
niejszym terminie. /WM/ 

W ramach obchodów 850−lecia miasta po raz pierwszy u nas odbył się plener rzeźby monumentalnej w drewnie. Nie dotarli na
niego artyści z czeskiego Unicova, ale gościliśmy aż trzy panie ze słowackiej Revucy – miasta partnerskiego, które od 21 do 25
czerwca, na trawniku obok ratusza, razem z czterema polskimi rzeźbiarzami mozolnie tworzyły w drewnianych pniach.

Pamiątki przy ratuszu

Rzeźbiarki z Revucy.

Robert Nowak i rzeźba św. Klemensa. Montaż dzieł na placu przy ratuszu.
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