
Nasi najlepsi
Aż 41 tegorocznych absolwentów gimna-

zjów i 3 absolwentów Powiatowego Zespołu
Szkół nagrodzono za wyniki w nauce pod-
czas uroczystości na zakończenie roku szkol-
nego w piątkowe popołudnie w sali Piast.

Dyplomy i upominki książkowe z rąk Ma-
riusza Żołny - zastępcy burmistrza, Alojzego
Palki - wiceprzewodniczącego Rady Miasta
oraz Mariana Biegańskiego i Krzysztofa
Bednarczyka - kierowników Referatu Eduka-
cji i Referatu Kultury Urzędu Miasta otrzy-
mało 15 absolwentów G-1, 21 z G-2 i 5 z G-
3, którzy osiągnęli średnią ocen na świadec-
twie co najmniej 5,00 oraz 3 absolwentów
PZS ze średnią 4,75 i więcej. Ponadto naj-
lepszym absolwentom każdej szkoły tj. Ale-
ksandrze Bieli z PZS (średnia 5,00), Domi-
nice Iwan z G-1 (średnia 5,44), Kindze Ła-
pińskiej i Janowi Barcikowi (obydwoje ze
średnią 5,56) z G-2 oraz Martynie Święcic-
kiej (średnia 5,44) z G-3 wręczono puchary
burmistrza Wiesława Stambrowskiego. Zdo-
bywcom trzech najlepszych lokat w mieście:
Kindze Łapińskiej i Janowi Barcikowi - ex
aequo I miejsce, Dominice Iwan i Martynie
Święcickiej - ex aequo II miejsce oraz Ro-
bertowi Grolikowi z G-2 (średnia ocen 5,38)
- III miejsce wręczono też puchary przewo-
dniczącego Rady Miasta, Piotra Gorzenia.

Jak co roku burmistrz ufundował cenną
nagrodę rzeczową dla najlepszego absol-
wenta. Ponieważ w tym roku było dwoje
z taką samą średnią na świadectwie, więc
nagrody były też dwie o jednakowej warto-
ści. Kinga Łapińska otrzymała telewizor LG
21", natomiast Jan Barcik cyfrowy aparat fo-
tograficzny. 

Kinga i Janek najbardziej lubią matematy-
kę. Ponadto Kinga uwielbia informatykę, na-
tomiast Janek na drugim miejscu stawia che-
mię (chociaż informatyka też go pasjonuje). 

Dokończenie na str. 5
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Na zakończenie zasłużonej pracy na urzędzie dziekana i proboszcza parafii Chrystusa
Króla najserdeczniejsze "Bóg zapłać" za wieloletnią ofiarną i jakże trudną posługę ka-
płańską. Przez cały ten czas głosiłeś słowo Boże i sprawowałeś Liturgię na co dzień i od
święta. Byłeś spowiednikiem i doradcą. Przewodnikiem duchowym i zwyczajnym czło-
wiekiem. Niezrównanym mówcą i uważnym słuchaczem. Dobrym księdzem i troskliwym
gospodarzem, a wreszcie i wytrwałym budowniczym kościoła. /…/ Twoja ufność i wiara
zmieniały serca i otwierały na miłość do drugiego człowieka. Twoja miłość, poświęcenie
i pasja zbliżały ludzi do siebie i do Boga. Zasłużyłeś się ludziom, miastu i Kościołowi. 

Drogi Księże Kanoniku, przyszedł czas wytchnienia. Na ten czas życzymy Ci, byś
w zdrowiu, radości z niezmienną ufnością i wielką cierpliwością podążał za Panem przez
długie lata. Niech na tej drodze towarzyszy Ci obfite błogosławieństwo Boga i miłość
tych, którym służyłeś do tej pory. Niech mówią o tobie i zachowują w pamięci jako "bar-
dzo ludzkiego kapłana". Szczęść Boże!

/Z listu Aleksandry Skwary-Zięciak, Teresy Samulak i Joanny Figury/

Ksiądz Kanonik Józef Przybyła Honorowym Obywatelem Miasta Lędziny

Bardzo ludzki kapłan
19 czerwca podczas XXX uroczystej Sesji Rady Miasta Lędziny V kadencji ks.
kanonik Józef Przybyła otrzymał symboliczny klucz do bram miasta i akt nadania
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lędziny. Decyzję tę podjęła Rada Miasta
uchwałą nr 195/06/08 z dnia 3 czerwca 2008 r.  Ksiądz Józef Przybyła 1 sierpnia
1981 r. został proboszczem parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. Przez ostatnich
18 lat był dziekanem Dekanatu Bieruń. Obecnie przechodzi na emeryturę.

Laudację na cześć ks. kanonika Józe−
fa Przybyły wygłosił Piotr Hachuła, wi−
ceprzewodniczący Rady Miasta I kaden−
cji. Po niej Piotr Gorzeń odczytał
uchwałę Rady Miasta o nadaniu Hono−
rowego Obywatelstwa i wraz z burmi−
strzem Wiesławem Stabrowskim, przy

dźwięk fanfar, wręczyli księdzu Józefo−
wi Przybyle akt nadania oraz klucz Ho−
norowego Obywatela Miasta Lędziny.
Piotr Gorzeń odczytał też okoliczno−
ściowy list gratulacyjny od Marszałka
Województwa Śląskiego.

Ciąg dalszy na str. 3
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Najlepsi, szczególnie wyróżnieni uczniowie.
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PRAWIE 50. UCZNIÓW z na-
szych gimnazjów i Powiatowego
Zespołu Szkół w Lędzinach (laure-
atów i wyróżnionych w Miejskim
Konkursie "Stop uzależnieniom",
zorganizowanym pod patronatem
burmistrza Wiesława Stambrow-
skiego) uczestniczyło, na zapro-
szenie posłanki Marii Nowak,
w wycieczce do Sejmu RP.
Uczniowie zostali oprowadzeni
przez panią poseł po gmachu przy
ul. Wiejskiej, wysłuchali o funkcjo-
nowaniu parlamentu i pracy posła,
a następnie zwiedzili Warszawę. /g/

GIMNAZJUM NR 2 zaprezento-
wało artystyczne możliwości i ta-
lenty uczniów podczas doroczne-
go koncertu wiosennego pod na-
zwą Gimwood, którego motywem
przewodnim był film, a muzyczne
tło stanowiły przeboje szklanego
ekranu. Na scenie pojawiały się
postaci "żywcem wyjęte" z klatek
filmowych, a ich występy były
przeplatane dowcipnymi dialoga-
mi, monologami, tańcami i scen-
kami filmowymi, co publiczność
nagrodziła na zakończenie długo-
trwałymi brawami. (wm)

MARIAN ORMANIEC, wice-
marszałek województwa śląskiego
odwiedził 10 czerwca Lędziny na
zaproszenie burmistrza Wiesława
Stambrowskiego. Tematem spo-
tkania z władzami miasta były
działania i plany naszego samo-
rządu oraz projekty unijne. 

HANDLOWCY nie są przesądni
i 13 czerwca, w piątek, otworzyli
kolejny w mieście supermarket -
"Netto". Sklep jak sklep, ale redak-
torowi BIL-a - jako posiadaczowi
czarnego sznaucerka - najbardziej
podoba się logo tej firmy.

W     zdaniach22..

Z posłanką Marią Nowak w sa-
li obrad.
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Sprostowanie Przestawiony
z myślnikiem przecinek przeina-
czył treść informacji pt. "Rajd Pa-
mięci" w poprzednim wydaniu na-
szego informatora. Organizato-
rem marszu był Jerzy Żołna, nau-
czyciel Powiatowego Zespołu
Szkół. Zainteresowanego i wszy-
stkich Czytelników przepraszamy.

Lędzińska Ochotnicza Straż
Pożarna otrzymała od Państwo−
wej Straży Pożarnej w Tychach
ciężki wóz bojowy GCBA 4/30
marki Iveco−Magirus. Samo−
chód (chociaż jest z 1994 roku)
jest w bardzo dobrym stanie
technicznym, ma w pełni spraw−

ne wszystkie urządzenia. Jego
zbiornik mieści 4 tys. litrów, na−
tomiast wydajność autopompy
wynosi 3 tys. litrów wody na mi−
nutę. Wozem tym na akcję może
zabrać się aż ośmiu strażaków.

Do niedawna lędzińska OSP
miała (oprócz lekkiego wozu

ratownictwa drogowego marki
Mitsubishi), dwa ciężkie, moc−
no już wysłużone bojowe Jel−
cze. Po otrzymaniu Iveco−Ma−
girus jeden z nich przekazała
spółce miejskiej Partner.

Dziękujemy tyskiej PSP i jej
komendantowi Kazimierzowi
Utracie. Zawodowa straż pożar−
na z Tychów ofiarowała wóz na−
szej jednostce, ponieważ nasi
strażacy bardzo sobie na to za−
pracowali. Należą do najbar−
dziej zaangażowanych w po−
wiecie, bardzo często wyjeżdża−
ją do różnych akcji. Ważne za−
tem, by dotarli sprawnie, szybko
i z potrzebnym sprzętem. 

− Nowym nabytkiem zdążyli−
śmy już pojechać 14 razy na
różnego rodzaju akcje. Ostatnio
do Goławca, by gasić pożar tor−
fowiska − mówi dh Mariusz
Dziura, jeden z młodych straża−
ków. Kierowcą Iveco Magirusa
jest prezes lędzińskiej OSP
Piotr Patalong. /wm/

Prezent dla strażaków

Wóz bojowy GCBA 4/30 oraz druhowie: Grzegorz Leisner
(z aparatem powietrznym i siekierą strażacką), Mariusz Dziura
(z prądownicą) i Mateusz Czech (z piłą spalinową).
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50 lat hołdunowskiego przedszkola

W krainie baśni
Było wiele wzruszeń, rado−

ści i serdeczności. 13 czerwca
Miejskie Przedszkole z Od−
działami Integracyjnymi nr 2
świętowało w Piaście jubile−
usz 50−lecia działalności.
Obecni byli pracownice,
podopieczni, dziadkowie i ro−
dzice oraz przedstawiciele lę−
dzińskich władz, instytucji
miejskich i stowarzyszeń,
a także mieszkańcy miasta,
którzy chętnie przychodzą
obejrzeć występy dzieci z hoł−
dunowskiego przedszkola.

Dyrektor Ilona Cuber−Cebu−
la podziękowała byłym pra−
cownikom oraz obecnemu per−
sonelowi za efektywną współ−
pracę, wieloletnie zaangażo−
wanie, starania o ciągły rozwój
placówki i jak najwyższy po−
ziom wychowywania i kształ−
cenia. Wśród szczególnie wy−
różnionych osób znalazły się
emerytowane nauczycielki
Wiesława Stochowicz, Anna
Guznar i Adela Magdziak.
Burmistrz Wiesław Stambrow−
ski i kierownik Referatu Kultu−
ry Urzędu Miasta Krzysztof
Bednarczyk wręczyli zasłużo−

nym dyplomy uznania, kwiaty
i upominki książkowe. Kwiaty
i życzenia przekazali także
przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Barcik, dyrektorzy na−
szych szkół i przedszkoli.
W multimedialny sposób przy−
pomniano historię hołdunow−
skiego przedszkola, jego byłą
kadrę i największe sukcesy.
Odbył godzinny koncert dzieci
z cyklu "Spotkania z muzyką
klasyczną", przygotowany pod

kierunkiem Anny Musioł i Be−
aty Rother.

Następnego dnia obchody
50−lecia, przebiegające pod
hasłem pod hasłem "W krainie
baśni" miały już charakter fe−
stynu rodzinnego. Tę radosną
imprezę rozpoczęło symbo−
liczne wypuszczenie do lotu
50 gołębi pocztowych. Orga−
nizację festynu koordynowały
Joanna Oleś, Elżbieta Książek
i Joanna Popiela. (wm)
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Otwierając sesję przewodniczący Rady
Miasta Piotr Gorzeń szczególnie serdecz-
nie powitał Honorowych Obywateli Miasta
Lędziny: Andrzeja Naczyńskiego, ks. Ta-
deusza Orszulika, Antoniego Piszczka,
płk. Jerzego Szewełło oraz Zasłużonych
Dla Miasta Lędziny: ks. kanonika Józefa
Przybyłę, Helenę Szabrańską, Klemensa
Ścierskiego, Mariusza Żołnę. Chwilą mil-
czenia uczczono pamięć tych, którzy ode-
szli pozostawiając po sobie niezliczoną

ilość wspomnień i śladów aktywnego życia
- Honorowych Obywateli Miasta Lędziny:
prof. Franciszka Serafina, prof. Wiktora Zi-
na oraz lędzińskich samorządowców: Ire-
nę Hałupnik, Józefa Kubistę, Wiesława
Sadowskiego, Sylwestra Łakotę, Marka Li-
szewskiego, Zygfryda Ścierskiego.

Piotr Gorzeń zaprosił do symbolicznego
stołu sesyjnego wszystkich dotychczaso-
wych Przewodniczących Rady Miasta Lę-
dziny: Jana Raszkę, Józefa Biolika (nie-

obecny), Annę Ścierską i Bogusława Sza-
rzyńskiego, a ks. Józefa Przybyłę do zaję-
cia honorowego miejsca na scenie. Przy-
pomniał, że 5 kwietnia 2001 r. z okazji X-
lecia samorządności Lędzin w tym miej-
scu, w sali Piast, po raz pierwszy wręczo-
no klucze do bram miasta - symbol Hono-
rowego Obywatelstwa Miasta Lędziny. Mi-
nęło 17 lat odrodzonej samorządności Lę-
dzin i taka uroczystość zdarza się po raz
czwarty.

Ciąg dalszy ze str. 1
Burmistrz Wiesław Stam−

browski powiedział, że ks. Józef
Przybyła pozostaje wzorem
człowieka prawego, uczciwego,
który trwając w śląskiej tradycji
przyjmuje wiarę i pracę jako
podstawę wychowania.

− Dziękuję za wspieranie ini−
cjatyw samorządu lokalnego, za
budowę jego autorytetu, za
wszystko, co Ksiądz zrobił
względem lędzińskich spraw
społecznych, edukacyjnych,
kulturalnych. Gmina Lędziny
w miarę swoich prawnych moż−
liwości zrobi wszystko, aby pa−
rafialna inicjatywa budowy mu−
ru pamięci mogła stanowić na−
sze wspólne przedsięwzięcie −
powiedział W. Stambrowski. 

Burmistrz wyraził uznanie za
całokształt dorobku i złożył
podziękowania za stałą współ−
pracę z władzami Lędzin, po−
wiatu i wszystkich jego miast
i gmin. − Wiedza, wrażliwość
serca, dobroczynność, otwar−
tość to tylko niektóre z zalet,
które sprawiły, że Ksiądz Kano−

nik pozostaje osobą znaną
i uznaną w mieście, powiecie,
województwie. Na dalsze lata
życia i kapłaństwa nich Bóg
Księdzu błogosławi! − zakoń−
czył burmistrz.

W imieniu Powiatu Bieruń−
sko−Lędzińskiego wystąpili

starosta Piotr Czarnynoga
i przewodniczący Rady Powia−
tu Henryk Barcik, którzy zło−
żyli wyrazy szczerego uznania
i podziękowania za wielolet−
nią, owocną współpracę dla
dobra powiatowej wspólnoty,
za duchowe wsparcie, wiele
niezapomnianych wystąpień

oraz pouczających nauk
i wskazań, za osobiste zasługi
i osiągnięcia Księdza Kanoni−
ka w dziele realizowania Nau−
ki Chrystusowej, w pracy na
rzecz poszkodowanych przez
los, niepełnosprawnych, niedo−
stosowanych społecznie oraz

dla rozwoju kultury i ochrony
jej dóbr.

Bardzo pięknie w imieniu
Honorowych Obywateli Miasta
Lędziny przemówił pułkownik
Jerzy Szewełło.

− Składam podziękowania
włodarzom miasta za podjęcie
takiej słusznej, wspaniałej decy−

zji, bo ksiądz Józef jak mało kto
na takie wyróżnienie zasłużył.
Kiedy człowiek odchodzi ze sta−
nowiska, wtedy "wypomina
się", co on po sobie zostawił.
Ksiądz Józef zostawił dwie cu−
downe rzeczy po sobie: swoją
postawę w stanie wojennym
i przepiękny kościół. Każdy
może mury zbudować, to nie
jest problem. Problem zostawić
tam ducha swojego. Ksiądz
Józef zostawił tam swojego du−
cha i takie cechy jak uczciwość,
sprawiedliwość, szacunek do
drugiej osoby, tolerancję. I to
czuć w murach tej świątyni bo−
żej. Nie kapie złotem, a do niej
chce się wejść… Jako jeden
z tych, którzy otrzymali ten
wspaniały tytuł, mam cześć zło−
żyć, kochany Józiu, na Twoje
ręce najpiękniejsze gratulacje,
najserdeczniejsze życzenia dłu−
gich lat życia, dobrego, krzep−
kiego, syberyjskiego zdrowia
i tego pierońskiego łutu szczę−
ścia na co dzień − powiedział,
ofiarowując na zakończenie
swojemu przyjacielowi najlep−
sze kubańskie cygaro.

Ks. Eugeniusz Górecki
z Chełmu Śląskiego złożył gra−
tulacje od duchowieństwa De−
kanatu Bieruń: − Rozpoczniesz
za niespełna półtora miesiąca
nowy okres życia. Ks. bp Ber−
nacki mówił, że rozpoczynają
się wtedy "nieszpory kapłań−
skie". Życzę ci, żeby nowy
okres życia był równie piękny,
jak Twój dotychczasowy pobyt
w Hołdunowie. Cieszę się, że
zostajesz tutaj z nami. 

W imieniu jednostek i zakła−
dów budżetowych Lędzin
wyróżnienia pogratulowały trzy
dyrektorki: Aleksandra Skwara−
Zięciak (MOPS), Teresa Samu−
lak (SP−1) i Joanna Figura
(MOK).

Dokończenie na str. 4

Bardzo ludzki kapłan

HHoonnoorroowwee  OObbyywwaatteellssttwwoo  MMiiaassttaa  LLęęddzziinnyy  jjeesstt
wwyyrraazzeemm  nnaajjwwyyżżsszzeeggoo  wwyyrróóżżnniieenniiaa  ii uuzznnaanniiaa..
NNaaddaawwaannee  jjeesstt  pprrzzeezz  RRaaddęę  MMiiaassttaa  oossoobboomm,,
kkttóórree  ww ssppoołłeecczzeeńńssttwwiiee  llęęddzziińńsskkiimm  cciieesszząą  ssiięę
ppoowwsszzeecchhnnyymm  sszzaaccuunnkkiieemm  ii nniieezzaapprrzzeecczzaallnnyymm
aauuttoorryytteetteemm,,  zzaa  sszzcczzeeggóóllnnee  zzaassłłuuggii  ddllaa  ddoobbrraa
mmiiaassttaa  ii llookkaallnneejj  ssppoołłeecczznnoośśccii
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Doktor Anna Stachoń Żoł−
na została uhonorowana tytu−
łem "Człowiek Roku 2007"
w plebiscycie czytelników ty−
godnika Echo. Tytuł ten przy−
jęła wraz dyplomem od ty−
skiego tygodnika podczas uro−
czystego wieczoru w Promni−
cach, 11 czerwca. Na plebi−
scyt napłynęło 2.000 kupo−
nów.

W plebiscycie "Echa" było
też więcej lędzińskich akcen−
tów. Tytuł "Firma Roku"
zdobyła KWK Ziemowit (dy−
plom odebrał dyrektor Piotr
Niełacny). Edward Urbań−
czyk, wiceprezes MKS Lę−

dziny − zdobył trzecie miej−
sce w kategorii "Działacz
Roku". Krzysztof Kołodziej−
czyk, skacista − drugie miej−
sce w kategorii "Sportowiec
Roku". Tadeusz Kufel, tenis
stołowy − drugie miejsce
w kategorii "Trener Roku".
Jedno z wyróżnień dla ucze−
stniczących plebiscycie czy−
telników otrzymał Mirosław
Leszczyk.

Gratulacje laureatce i wy−
różnionym złożyli burmistrz
Wiesław Stambrowski, prze−
wodniczący Rady Powiatu
Henryk Barcik i wicestarosta
Bernard Bednorz. /MR/

Człowiek 
Roku 2007

Anna Stachoń Żołna

Lekarz ciała i duszy

Tytuł "Człowieka Roku" to wyróżnie-
nie honorowe. Czytelnicy dali tym
skromnym sposobem wyraz swojej
sympatii, uznania i szacunku. Serdecz-
nie gratulujemy tego zaszczytnego wy-
różnienia!

- To wyróżnienie to dla mnie bardzo duże
zaskoczenie. Czytałam w tygodniku, że je-
stem jedną z nominowanych osób, ale nie
przypuszczałam, że mogę zająć pierwsze
miejsce. To bardzo sympatyczne. Dobrze
by było wiedzieć, dlaczego, czym napraw-
dę sobie na to zasłużyłam?

Myślę, że opinie Czytelników, wyra-
żone na nadesłanych kuponach są naj-
lepszym wytłumaczeniem i uznaniem
dla pani postawy i pracy, którą  - jak pa-
ni wspomniała -. wykonuje już 30 lat?
- Tak, rozpoczęłam w Szpitalu Miejskim
w Tychach, potem przez cztery lata praco-
wałam w Bieruniu z doktorem Bajurą. Od
1982 roku pracuję w Lędzinach. W 2000
roku usamodzielniłam się, podjęłam prak-
tykę na własny rachunek (Centrum Me-
dyczne przy ul Łanowej - red.)

Jest pani rodowitą mieszkanką Hoł-
dunowa, lekarzem rodzinnym. Stąd

chyba wynika pani doskonały kontakt
z pacjentami.
- Na pewno. Wykonuję najbardziej ro-
dzinne specjalizacje medyczne. Leczę lu-
dzi od małego do wieku sędziwego, od
włosa do pięty. Znam całe pokolenia mie-
szkańców Lędzin. Moi pacjenci często
powierzają mi swoje sprawy osobiste, ro-
dzinne. Czasem mówię, że jestem leka-
rzem nie tylko ciała, ale i duszy. Powier-
nikiem, doradcą.

Uczestnicy plebiscytu docenili pani
kwalifikacje zawodowe, ale przede
wszystkim serdeczność, ofiarność i po-
święcenie w lekarskiej służbie, podzię-
kowali za pani wysiłki i starania.
- Wiem, że zadecydowali o tym moi pa-
cjenci, mieszkańcy Lędzin. Dlatego jest to
dla mnie tak ważne i tak bardzo sympa-
tyczne. Ogromnie serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy na mnie głosowali. /mr/
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Dokończenie ze str. 3
A. Skwara−Zięciak przypo−

mniała niecodzienne okolicz−
ności swojego poznania z księ−
dzem. Potem w imieniu wła−
snym i koleżanek odczytała
wspólny, bardzo serdeczny
okolicznościowy list gratula−
cyjny.

− Chciałbym za wielkim
malarzem Vincentem van Go−
ghiem powtórzyć "A jednak
nie żyłem na próżno". Bóg
stawiał szczęśliwie na mojej
drodze życia ogromnie wielu
dobrych, życzliwych mi ludzi,
którzy uczyli mnie, począw−
szy od domu rodzinnego, pra−
cowitości i uczciwości, po−
wiem: mniej pobożności.
Spędziłem 27 lat pośród was.
Tak się szczęśliwie składa, że
odchodzę zupełnie pogodzo−
ny z faktem, że taki jest prze−
pis w naszej archidiecezji.
Największa moja radość z te−
go kończącego się probo−
szczowania jest właśnie taka,
że mogę być razem z Wami.
To jest moje największe prze−
życie radości. "Wdzięcznym
powinien być ten, który otrzy−
mał dobrodziejstwo". Wy da−
liście mi dobrodziejstwo naj−
wspanialsze, najpiękniejsze...
− powiedział nowy Honorowy
Obywatel Miasta Lędziny.

− Wszystkim za wszystko,
obecnym tutaj, składam naj−

szczersze podziękowania. Ży−
czę mojemu miastu, którego
stałem się honorowym obywa−
telem − Lędzinom − najlepszej
prosperity. Życzę wszystkiego
co dobre całemu powiatowi
bieruńsko−lędzińskiemu, deka−
natowi, któremu przewodni−
czyłem przez 3 kadencje, przez
18 lat. Mówię "szczęść Boże"
dla wszystkich waszych po−
czynań − zakończył swoje wy−
stąpienie ks. Józef Przybyła.

Po zakończeniu sesji przed−
stawiono multimedialną pre−
zentację sylwetki nowego Ho−
norowego Obywatela Miasta
Lędziny ks. kanonika Józefa
Przybyłę, przygotowaną przez
Józefa Broma (obraz) i Bernar−
da Krawczyka (słowo). Potem
odbył się krótki koncert kwar−
tetu Orkiestry Kameralnej Fil−
harmonii Śląskiej w Katowi−
cach, solistów Katarzyny Skul−
skiej i Jarosława Wiewióry
z recytacjami Bernarda Kraw−
czyka, aktora Teatru Śląskiego.
W holu ratusza prezentowano
wystawę o życiu i działalności
księdza kanonika w Lędzinach,
z jego zbiorów prywatnych,
przygotowaną przez Krystynę
i Józefa Bromów. I było wiele
pięknych słów, życzeń, podzię−
kowań, kwiatów.

To był dosłownie i w prze−
nośni niezwykle ciepły wie−
czór. /Marian Ryglewicz/

Bardzo ludzki kapłan

Wspaniała osobowość, lekarz z powołania, leczący wszystkie
pokolenia, przyjaciel i powiernik pacjentów, nie odmawiają−
cy im nigdy pomocy − tak głosujący uzasadniali najczęściej
swój wybór. 

Wyróżnieni lędzinianie, organizatorzy konkursu i goście.
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Kiedy powiat zajmie się drogami w Lędzinach?

Droga to nie tylko asfalt!
− Kiedy wreszcie powiat zajmie
się swoimi drogami w Lędzi−
nach? Osobiście od lat −za po−
średnictwem Rady Miasta, bur−
mistrza − apeluję do powiatu
o modernizację chodnik przy uli−
cy Hołdunowskiej, na wysokości
Szkoły Podstawowej nr 3. Nie
ma dnia, żeby do szkoły dzieci
nie potknęły się, nie przewróci−
ły, nie potłukły kolana…

Radny Zdzisław Rudol mie−
szka nieopodal. Sam korzysta
z tego chodnika i widzi, jak przez
lata pogarsza się jego stan. Poka−
zuje dziurawe, wyszczerbione
i koślawe płytki chodnikowe, za−
rdzewiałe kikuty słupków, na
których kiedyś wisiały łańcuszki
chroniące przed nagłym wtar−
gnięciem dziecka na jezdnię.

− I do tej pory nic, zero reakcji
powiatu! − denerwuje się radny. −
Powiat się broni, że nie przepro−
wadzi modernizacji drogi, nie
podejmie remontu chodnika do−
póki miasto nie wymieni sieci ka−
nalizacyjnej.. Ale tu, na tym od−
cinku Hołdunowskiej, kanalizacja
została już wymieniona! Obiek−
tywnie nic nie stoi na przeszko−
dzie, żeby wymienić chodnik. To
jakieś 300 metrów. Jestem pe−
wien, że to szukanie wybiegu
przez powiat, aby nic nie zro−
bić…

Po drugiej stronie ulicy jest
równy, wybudowany z puzzli
chodnik.

− To stara inwestycja, jeszcze
sprzed czasów powiatu − tłuma−
czy Z. Rudol i pokazuje dziurę
w powiatowej jezdni. − Kiedy jest
sucho i ją widać − można ją omi−
nąć. Kiedy jest deszcz − wpada
w nią auto za autem. To kolejny,

choć może dosyć drobny, przy−
kład zaniedbania.

Zdzisław Rudol ma w rękach
Ustawę o drogach publicznych.

− Wynika z niej jasno, że droga
to nie tylko jezdnia. To cały pas
drogowy. A pas drogowy to grunt
z przestrzenią, w której zlokalizo−
wane są jezdnia, chodniki i urzą−
dzenia techniczne związane
z prowadzeniem, zabezpiecze−
niem i obsługą ruchu, a także
urządzenia związane z potrzeba−
mi zarządzania drogą. Chodnik,
to część drogi przeznaczona do
ruchu pieszych. Chodnik, jezdnia,
żywopłoty − to wszystko należy
do powiatu, który powinien o to
zadbać −mówi radny.

− Droga to nie tylko pas asfaltu.
Uproszczeniem, a nawet pewne−
go rodzaju nadużyciem, jest spro−
wadzanie pojęcia drogi wyłącznie
do jezdni − stwierdza Mariusz
Żołna, zastępca burmistrza. − Kto
administruje drogami ma ustawo−
we obowiązki i musi je realizo−

wać. Nie oczekujemy od powiatu
prezentów. Chcemy, żeby powiat
robił to, do czego jest prawnie zo−
bowiązany. To, że inne gminy do−
kładają do remontu dróg, robią
chodniki we własnym zakresie −
to ich sprawa, kwestia budżetu.
Jakiekolwiek wymuszanie tego
jest niezgodne z prawem. Nikt nie
kupi butów sąsiadowi, żeby sam
chodzić boso. Nie mamy obo−
wiązku finansować dróg powiato−
wych, ale mamy prawo oczeki−
wać, że powiat będzie realizować
swoje obowiązki w tym zakresie
także wobec mieszkańców Lę−
dzin. Lędziny mają dużo wła−
snych potrzeb i wydatków na
swoje drogi gminne. W planach
jest budowa ulicy Palmowej,
M.B. Różańcowej, Długosza, Że−
romskiego, a w dalszej kolejności
Paderewskiego i Fredry. Każda
z tych inwestycji kosztować ma
około miliona złotych. Mamy
więc na co wydawać miejskie
pieniądze. /G/

Lędziny mają na swoim tere-
nie trzech właścicieli dróg:

 Miasto Lędziny, które za-
rządza swoimi drogami o łącznej
długości ok. 53 km

 Powiat Bieruńsko-Lędziń-
ski, do którego należą m.in. uli-
ce: Hołdunowska, Lędzińska,
Pokoju, Zawiszy Czarnego
o łącznej długości ok. 37 km.

 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, do której
należy droga S-1 i obiekty mo-
stowe zlokalizowane nad nią.
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Zdzisław Rudol pokazuje fatalny stan chodnika.

Ul. Hołdunowska - dziura w jezdni.

Nasi 
najlepsi
Dokończenie ze str. 1

- Dla relaksu często
słucham muzyki, zwła-
szcza rocka i techno -
mówi Kinga. - Chciała-
bym zostać przyjęta do
klasy o profilu akade-
mickim z poszerzonym
programem nauczania
matematyki, informatyki
i fizyki w LO Bieruń.
Bardzo ucieszyła mnie
nagroda  burmistrza.
Będę teraz miała wła-
sny telewizor w swoim
pokoiku, czyli do swojej
dyspozycji.

Janek zamierza pójść
w ślady swej starszej
siostry, Weroniki, i do-
stać się do klasy mate-
matyczno-fizycznej
w katowickim VIII LO
im. Marii Słodowskiej-
Curie.

- Mnie również bardzo
ucieszyła nagroda bur-
mistrza. Aparat bardzo
mi się przyda. Lubię fo-
tografować, zwłaszcza
przyrodę - powiedział. 

22 bm. przewodni-
czący Rady Powiatu
Henryk Barcik i staro-
sta Piotr Czarnynoga -
wręczyli najlepszym
uczniom Nagrody Sta-
rosty Bieruńsko-Lę-
dzińskiego dla najlep-
szych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
dla których powiat bie-
ruńsko-lędziński jest
organem prowadzą-
cym.Wartość nagród
wynosiła 750 i 400 zł
(1 lub 2 stopnia).
Wśród 24 laureatów
było sześcioro uczniów
z Lędzin: Ewa Ścier-
ska i Katarzyna Pastu-
szka (LO w Bieruniu)
oraz Piotr Wołowik,
Iwona Klima, Dorota
Dąbkowska i Barbara
Krzyżowska (PZS Lę-
dziny) - wszyscy otrzy-
mali nagrody 2 stop-
nia. Dodatkowo trzy
nagrody 1 stopnia
otrzymały uczennice
PZS: Natalia Kowal-
ska, Aleksandra Biela
i Michalina Żołna. (wm,r)
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Kończymy zmęczeni,
ale zadowoleni
Na zakończenie roku szkolnego za−
pytaliśmy dyrektorów naszych szkół
o największe sukcesy w mijającym
roku szkolnym: A − szkoły; B −
uczniów. Odpowiedzieli Teresa Sa−
mulak (SP−1)  i Henryk Barcik (G−2).

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. K. Miarki:

A. Sukces szkoły to przebycie trzech
lat w programie europejskim Sokrates
Comenius grupy skupionej wokół Anny
Czarnoty, zdobycie tytułu "Szkoła z kla-
są" oraz najlepsze wyniki sprawdzianu
dla klas VI w mieście. Mamy nową pra-
cownię informatyczną oraz trzy pracow-
nie służące wyrównywaniu deficytów
u uczniów: pracownię Montessori
(w której metodą Marii Montessorii
umożliwia się dziecku swobodną aktyw-
ność oraz kształcenie jego zmysłów -
red.), sensoryczną i polisensoryczną,
zakupione ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

B. Sukcesy uczniów to sukces Anny
Smudy, prymusa szkoły, która osiągnęła
średnią ocen 5,58; wyróżnienie w ogól-
nopolskim konkursie matematycznym
"Kangur" dla Łukasza Grabowskiego.
Najlepszy sportowiec to Marcin Kowal-
ski i sportsmenka Kasia Krzyszkowska.
Najlepsze wyniki w sprawdzianie uzy-
skały Anna Smuda, Aleksandra Loska
i Sandra Ojczyk.

Gimnazjum z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 2 im. G. Morcinka:

A. W roku szkolnym 2007/2008 uru-
chomiliśmy w szkole trzecią pracownię
internetową Macintosh, pozyskaliśmy
środki i wyposażyliśmy salę rehabilitacyj-
ną, zakupiliśmy nowe stoły i krzesła do
dwóch sal lekcyjnych, oraz doposażyli-
śmy pracownie językowe w sprzęt (ma-
gnetofony, odtwarzacze dvd). Owocnie
kontynuowaliśmy współpracę z Základni
Škola w Uničovie w Republice Czeskiej.

B. Największy sukces uczniów to:
dwóch finalistów Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych: Robert Grolik
(z matematyki) i Adrian Tarasiuk (z hi-
storii); nagrody pierwszego stopnia dla
Roberta Grolika i Kingi Łapińskiej
w Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym "Kangur", oraz VI miejsce
Roberta Grolika i XI miejsce Kingi Ła-
pińskiej w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym "Olimpus".

Gratulujemy! /r/

O szkołach, ich problemach i waka-
cyjnych remontach czytaj w kolejnym
wydaniu BIL-LT.

SONDAVI Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii

Potrzeba liftingu

Na 80 tak zwanych
podmiotów wystawiają−
cych się na niedawnych 
VI Powiatowych Targach
Przedsiębiorczości i Eko−
logii w Imielinie "naszych"
było 13. Lędziny reprezen−
towało między innymi sto−
isko Urzędu Miasta, z wie−
loma gadżetami, wydaw−
nictwami i informatorami
o mieście. Należało do naj−
ciekawszych i najbardziej
atrakcyjnych, budziło zain−
teresowanie targowych go−
ści.

Niewielkie wytwórnie
i warsztaty z terenu powia−
tu nie są w stanie co roku
prezentować znaczących
nowości, poszerzać gamę
oferowanych przez siebie
usług, skupić zainteresowa−
nia zwiedzających. Wsku−
tek dobrej koniunktury
większość firm ma pełne
portfele zamówień. Udział
w tych targach na pewno
nie jest ich marzeniem.
Bardziej niż o klientach
myślą teraz o dobrych pra−
cownikach. Sama targowa

prezentacja też była skro−
mniejsza niż w latach ubie−
głych, podobnie jak liczba
odwiedzających targi, ucze−
stników towarzyszących im
konferencji, a nawet imprez
artystycznych. Potencjalni
adresaci słabo zaintereso−
wali się imprezą albo wy−

brali inne formy spędzenia
weekendu, na przykład in−
augurację EURO 2008. Ale
czy sama formuła targów
nie wymaga liftingu?

Oficjalnego otwarcia
targów dokonali Henryk
Barcik − przewodniczący

Rady Powiatu, Jan Chwię−
dacz − burmistrz Imielina
oraz Klemens Ścierski.
Obecne były władze po−
wiatu, burmistrz Lędzin
Wiesław Stambrowski,
władze innych miast
i gmin oraz goście
z Uničova (z Republiki
Czeskiej) z wiceburmi−
strzem Daliborem Hora−
kiem. Specjalnymi gośćmi
byli posłowie do Parla−
mentu Europejskiego Mał−
gorzata Handzlik i Jerzy
Buzek. Były premier wrę−
czył nagrody laureatom
targowych nagród i wyróż−
nień. Jedną z trzech statue−
tek "Złotego Liścia", przy−
znaną w kategorii techno−
logia proekologiczna,
otrzymała firma Biomac−
Ekopaliwa z Uničova,

a wyróżnienie w tej kate−
gorii firma Instal−Adex
z Lędzin. Ponadto za krze−
wienie kultury technicznej
wśród młodzieży wyróżnie−
nie specjalne otrzymał Po−
wiatowy Zarząd Ligi Obro−
ny Kraju w Lędzinach. /L/

Na stoisku Miasta Lędziny Klemens
Ścierski ocenia miejskie gadżety...

...a posłanka Małgorzata Handzlik cie-
szy się z ich otrzymania.
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Dyplom dla PZ LOK.

Można było skorzystać z masażu.
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Dzień atrakcji
Czerwiec to najprzyjemniej−
szy miesiąc dla dzieci. Za−
czyna się od Dnia Dziecka,
kończy pożegnaniem szkoły,
rozpoczęciem wakacji. Jest
ciepło, świat wabi swoimi
atrakcjami, a do szkoły cho−
dzić nie trzeba.

Tradycja święta ma niespeł−
na 60 lat. Utworzono je, aby
zwrócić uwagę społeczeństw
na konieczność ochrony dzie−
ci przed wojna, krzywdą i gło−
dem. W Polsce i ościennych
krajach słowiańskich wybrano
datę 1 czerwca. Odtąd dorośli
starają się w tym dniu sprawić
dzieciom szczególną radość.

Chyba jeszcze nigdy nie
zorganizowano w Lędzinach
tylu imprez z okazji Dnia
Dziecka. W sobotę, 31 maja,
aż cztery i wszystkie przed
południem. Przedszkole nr 2
urządziło na terenie ośrodka
Zalew piknik rodzinny dla
swoich podopiecznych i ich
rodziców pod wymownym ha−
słem "Bez alkoholu też można
się bawić". Sporo dzieci bawi−
ło się na otwartym festynie
zorganizowanym przez Biuro
Kredytowe przy ul. Hołdu−
nowskiej. Ogromnym powo−
dzeniem cieszyły się doroczne
otwarte festyny Koła Polskie−
go Związku Wędkarskiego nr
32 przy zbiorniku Ziemowit
oraz Klubu Wędkarskiego
Olszyce.

1 czerwca Urząd Miasta
i Miejski Ośrodek Kultury na
parkingu Fundacji Rozwoju
Sportu, Kultury Fizycznej

i Turystyki zorganizowały dla
dzieci wielką okolicznościo−
wą imprezę. Pogoda dopisała
i zabawy mogły przebiegać
zgodnie z planem. Nie będzie−
my przypominać programu,
bo ten podaliśmy szczegóło−
wo już przed miesiącem. Prze−
kazujemy tylko serdeczne
podziękowania organizatorów
tym wszystkim, którzy przy−
czynili się do realizacji tak
wielkiego i wspaniałego
przedsięwzięcia oraz oraz
wszystkim lędzińskim dzie−
ciom za liczny i bezpieczny
udział w tej radosnej zabawie.

W tym samym dniu otwar−
ty Festyn Integracyjny z oka−
zji Dnia Dziecka zorganizo−
wało przy restauracji Kamea
Lędzińskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełno−
sprawnych I Ich Rodzin.

Dzieci obejrzały występ ze−
społu szkolno−przedszkolne−
go "Koniczynki", a także po−
kaz modeli latających z Klu−
bu Modelarskiego LOK Lę−
dziny. Odbył się kiermasz
ciast upieczonych specjalnie
na tę okazję przez członkinie
Stowarzyszenia. Wolontariu−
szki z PZS − Lędziny bardzo
pomysłowo malowały dzie−
ciom twarze, a wraz ze swą
pedagog Krystyną Wróbel
przeprowadziły szereg kon−
kursów zręcznościowych.
Atrakcją były zabawy chustą
KLANZA (dar Restauracji
Kamea dla dzieci ze Stowa−
rzyszenia). Powodzeniem
cieszyła się loteria fantowa −
wszystkie losy wygrywały.
Fundatorami nagród byli: re−
stauracja Kamea, Księgarnia
Kacper i Dom Dziecka z My−
słowic. O muzykę zadbała
gratis grupa nagłośnieniowa
sones.pl.

Gimnazjum nr 1 włączyło
się w obchody "Dnia szkoły
bez przemocy". Na placu
szkolnym zorganizowało fe−
styn integracyjny pod patrona−
tem burmistrza Wiesława
Stambrowskiego. W kilkugo−
dzinnej imprezie uczestniczyli
podopieczni Ośrodka Błogo−
sławiona Karolina oraz rodzi−
ce gimnazjalistów. Były
wspólne tańce, gry i zabawy
towarzyskie zawody sporto−
we, loteria fantowa itp. W sa−
mo południe na szkolnym

ogrodzeniu zawieszono 400
czerwonych baloników i wstą−
żeczek. W ten sposób wyrażo−
no protest przeciwko aktom
przemocy i agresji w szkołach
i poza szkołami. 

Po raz drugi w Lędzinach −
Ratuszu dzieci i dorośli bawili
się na pikniku rodzinnym,
przygotowanym 7 czerwca
przez Miejski Klub Sportowy
przy współudziale mieszkań−
ców Świnów i Ratusza pod
kierunkiem Marka Zdziarskie−
go i Krystyny Wróbel.

Rozegrane zostały dwa me−
cze między drużynami "Ro−
tusz" i "Wzgórze" (młodzież
gimnazjalna oraz dorośli).
Dzieci, młodzież oraz ich ro−
dzice mieli możliwość uczest−
niczenia w 14 różnych konku−
rencjach sportowych. Nikt nie
pozostał bez nagrody za
udział w rywalizacji, które
wręczali Wiesław Stambrow−
ski i Mariusz Żołna. Zwycięz−
cy konkurencji rodzinnych
dostali puchary i medale ufun−
dowane przez Joannę Figurę −
dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury.

Potem własnoręcznie upie−
czone nad ogniskiem kiełba−
ski smakowały wyśmienicie.
Tomasz Chwistek i Urszula
Pniok czuwali nad tym, by
uczestnikom pikniku niczego
nie brakowało. Zabawa ta−
neczna na świeżym powie−
trzu zakończyła tę udaną im−
prezę. (wm, rym)Zabawy z chustą KLANZA.
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I. Cel konkursu

Mieszkańcy coraz większą
uwagę przywiązują do estety−
ki swojego przydomowego
ogrodu, balkonu. O wiele
przyjemniej spaceruje się po
kolorowym i zadbanym mie−
ście, dlatego Urząd Miasta
pragnie zachęcić mieszkań−
ców Lędzin do dbałości
o estetykę najbliższego oto−
czenia ogłaszając niniejszy
konkurs.

II. Organizator

Urząd Miasta Lędziny

III. Uczestnictwo i zasady
konkursu

1. Uczestnikiem konkursu
może być każdy mieszka−
niec gminy Lędziny.

2. Konkurs organizowany jest
w dwóch kategoriach:

a/ najpiękniejszy ogród
b/najpiękniejszy balkon

3. W ocenie konkursowej bra−
ne będzie pod uwagę:

a/ w przypadku ogródków:
− końcowa forma całości

ogrodu
− kompozycje zasiewów,
− rabaty, klomby, skalniak, itp.
− ciekawostki roślinne,
− miejsca wypoczynku /altanka/
− oświetlenie
− ład, porządek, kolorystyka
b/ w przypadku balkonów:
− końcowa forma całości bal−

konu,
− kompozycje roślinne w de−

koracji,
− ilość i jakość ekspozycji ze−

wnętrznej i wewnętrznej,
− ciekawostki roślinne
− miejsca wypoczynku
− oświetlenie
− ład, porządek, kolorystyka
4. Warunkiem uczestnictwa

w konkursie jest wypełnie−

nie karty zgłoszenia zawie−
rającej:

− imię i nazwisko,
− adres,
− numer telefonu
− kategorie konkursową
− zgodę na sfotografowanie

ogrodu/balkonu i podanie
wyników konkursu do pu−
blicznej wiadomości

4. Karty zgłoszenia dostępne
są na stronie www.ledzi−
ny.pl oraz w Referacie Kul−
tury Urzędu Miasta − Lędzi−
ny, ul. Lędzińska 47

5. Zgłoszenia można składać
do 15 sierpnia 2008 r.

6. Przeglądu ogrodów i balko−
nów dokona Komisja wyło−
niona przez Organizatora
do 20 sierpnia 2008 r.

7. Komisja konkursowa ogło−
si listę zwycięzców na stro−
nie internetowej miasta
www.ledziny.pl. Wręczenie
nagród nastąpi podczas Do−
żynek Miejskich w dniu 31
sierpnia 2008 r.

8. Spośród zgłoszonych do
konkursu obiektów komisja
wyłoni 3 najpiękniejsze
ogródki przydomowe, oraz
3 balkony.

9. Organizator zastrzega sobie
prawo do sfotografowania
ogródków i balkonów oraz
podania wyników do pu−
blicznej wiadomości.

10. Nagrody /związane z cha−
rakterem konkursu/:

W kategorii najpiękniejszy
ogródek:
− za I miejsce − nagroda rze−

czowa 1.000 zł
− za II miejsce − nagroda rze−

czowa 700 zł
− za III miejsce − nagroda rze−

czowa 500 zł
W kategorii najpiękniejszy
balkon:
− za I miejsce − nagroda rze−

czowa 500 zł
− za II miejsce − nagroda rze−

czowa 300 zł
− za III miejsce − nagroda  rze−

czowa 200 zł. 
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Strony dofinansowane przez: 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓD

Regulamin konkursu 
na najładniejszy balkon i przydomowy ogród

Jeden z najładniejszych ogrodów w starych Lędzinach.

Urząd Miasta Lędziny 
ogłasza konkurs na najładniejszy balkon 

i przydomowy ogród
Obiekt zgłoszony do konkursu musi być samodzielnie pielę-

gnowany przez właściciela oraz znajdować się w granicach
miasta Lędziny. Obiekty można zgłaszać  w dwóch kategoriach:
balkon lub przydomowy ogród.

Pisemne zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia b.r. do
godz. 15.30 w Referacie Kultury UM… przy ul. Lędzińskiej 47.
Karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.ledziny.pl oraz
w Referacie Kultury …UM.

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe.
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W maju zakończyła się
długo oczekiwana przez mie−
szkańców inwestycja − regu−
lacja wód cieku Ławeckiego
od ujścia do rzeki Mlecznej
do mostu na ulicy Zakole.
Od wielu lat podczas ulew−
nych deszczy dochodziło do

zalewania terenów przyle−
głych do potoku Ławeckie−
go. Okoliczne tereny rolni−
cze były sukcesywnie podta−
piane, tym samym dochodzi−
ło do ich degradacji i nie−
możliwe było ich użytkowa−
nie. Dodatkowo potok swym

wyglądem psuł estetykę oko−
licy.

Starania władz miasta
o modernizację potoku trwały
od lat. Początkowo nieuregu−
lowane prawo własności cie−
ku nie pozwalało na jakiekol−
wiek działania. Kiedy w 2003
roku administratorem cieku
został Śląski Zarząd Meliora−
cji i Urządzeń Wodnych wy−
dawało się, że wszystko jest
na dobrej drodze. Problemem
pozostawało jednak zapew−
nienie środków finansowych
przez właściciela cieku −
Marszałka Województwa Ślą−
skiego. W 2007 roku Śląski
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych rozpoczął procedu−
rę opracowania dokumentacji
i uzyskał wszystkie koniecz−
ne zezwolenia. W październi−
ku − po rekomendacji Regio−
nalnego Komitetu Sterujące−
go i uzgodnieniu z Wojewodą
− Marszałek Województwa
Śląskiego wydał decyzję
o dofinansowaniu realizacji
projektu w ramach działania
2.5 "Gospodarowanie rolni−
czymi zasobami wodnymi"
Sektorowego Programu Ope−
racyjnego "Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żyw−
nościowego oraz rozwój ob−
szarów wiejskich 2004−
2006". Dzięki temu dofinan−
sowaniu pod koniec ubiegłe−
go roku rozpoczęto realizację
tej jakże wyczekiwanej inwe−
stycji.

Zakończona w maju inwe−
stycja była jedynie pierwszym
etapem całości zadania. Tylko
regulacja potoku na jego całej
długości pozwoli zlikwidować
zagrożenie powodziowe

Prace obejmujące regulację
i odbudowę urządzeń wod−
nych cieku Ławeckiego wy−
konane zostały zgodnie z do−
kumentacją "Operat wodno−
prawny − Remont cieku −od−
tworzenie koryta cieku Ła−
weckiego w km 0+000 −
2+380" przez wyłonioną
w przetargu firmę wielobran−
żową "SANSTOL" Zbigniew
Garłowski z Rogoźnika. Cał−
kowity koszt inwestycji wy−
niósł ponad 690.000 zł.

Zakończona inwestycja
obejmowała regulację wód
cieku Ławeckiego w km

0+000 do 2+380 oraz odbudo−
wę urządzeń wodnych − ro−
wów uchodzących do cieku
Ławeckiego na odcinku obję−
tym regulacją.

Regulacja cieku Ławeckie−
go polegała na profilowaniu
dna i skarp potoku oraz ubez−
pieczeniu cieku na całej dłu−
gości objętej regulacją:

− przy dnie cieku wykonana
została opaska brzegowa z ki−
szki faszynowej, umocniona
palisadą; dodatkowo na odcin−
ku od km 2+345 do 2+380
dno cieku zostało umocnione
kamieniem łamanym, zabez−
pieczonym palisadą z pali;

− skarpy zostały wyłożone
darniną i obsiane mieszanką
traw;

− skarpy przyległe do wlo−
tów rowów bocznych umoc−
nione zostały płytami na dłu−
gości 2 m poniżej i 2 m powy−
żej wlotu rowu;

− skarpy cieku w miejscu
przejścia nad ciekiem gazo−
ciągu umocnione zostały pły−
tami na odcinku 3 m, tj. po 1,5
m przed i za przejściem.

Zakończona w maju inwe−
stycja była jedynie pierwszym
etapem całości zadania. Tylko
regulacja potoku Ławeckiego
na jego całej długości pozwoli
na kompleksowe rozwiązanie
problemu zagrożenia powo−
dziowego, jakie stwarza obe−
cny stan techniczny koryta
w obrębie Lędzin. Dlatego
Urząd Miasta kontynuuje sta−
rania o przygotowanie do rea−
lizacji kolejnego etapu remon−
tu koryta cieku Ławeckiego,
tj. na odcinku od mostu na uli−
cy Zakole poprzez Zamoście
wzdłuż trasy szybkiego ruchu
DK−1 przez dzielnicę Ratusz
aż do wlotu rowu Hołdunow−
skiego.

Mamy nadzieję, że zgodnie
z zapewnieniami Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urzą−
dzeń Wodnych kolejny etap
robót rozpocznie się już
w przyszłym roku. /RZ/
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Strony dofinansowane przez: 

Potok (częściowo) uregulowany 

... i po regulacji.

... w trakcie

Przed...
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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 września 2004 r. w sprawie sposo−
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz.
2108),

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami:
· 2646/34 o pow. 559 m2

· 2647/34 i 2648/34 − stanowiących jedną nieruchomość o łącznej pow. 662 m2,
zapisanych w księdze wieczystej KW 17272 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe−
go w Tychach jako własność Gminy Lędziny.
Powyższe nieruchomości położone są w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 5 przy ul. Matejki, oznaczone według da−
nych ewidencji gruntów i budynków − pozycji rej. G.1824 − jako R−V.
Działki posiadają kształt prostokątów o szerokości 20 metrów i przylegają bezpośrednio do utwardzonej drogi ul.
Matejki. Sąsiadują z luźną zabudową mieszkaniową o niskiej intensywności zabudowy. Nieruchomości są nieza−
budowane, nieogrodzone i niezagospodarowane, porośnięte trawą. 
W pobliżu zbywanych nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne: napowietrzna linia energetyczna niskie−
go napięcia, nitka kanalizacji ogólnospławnej O 300 oraz sieć gazowa i wodociągowa. Ponadto nowoprojektowa−
na sieć wodociągowa przebiegać będzie w ulicy Paderewskiego.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem stu−
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zbywane działki położone są
na terenie strefy mieszkaniowo−usługowej.
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,
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i do−
kumentach a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej od−
powiedzialności.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 

27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) dla działki numer 2646/34,
31.500,00 zł trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) dla nieruchomości s k ł a d a j ą c e j

się z działek oznaczonych numerami 2647/34 i 2648/34.
Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej danej nieruchomości, z zaokrągle−
niem 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 prze−
noszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny. Po−
nadto osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem
nieruchomości.
Wadium ustalone zostało w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości i wynosi:

2.700,00 zł (słownie: dwa tysiace siedemset złotych 00/100) dla działki 2646/34,
3.150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) dla działek numer 2647/34

i 2648/34.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
− wniesienie wadium najpóźniej do dnia 21 lipca 2008 r. w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy

Urzędu Miasta Lędziny: PKO BP S.A. O/LĘDZINY 22 1020 2528 0000 0202 0191 2211 lub bezpośrednio w ka−
sie tut. Urzędu. 

Za dzień wpłaty wadium uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny. Wadium mo−
że być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obro−
tu 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 zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 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 nieruchomości, 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 udzia−
łu w niniejszym przetargu.

Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie obowiązujących, w tym zakresie, przepisów.
Przetargi odbędą się w dniu 25 lipca 2008 r. 

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
o godz. 15.00 − dla działki 2646/34

o godz. 15.30 − dla działek 2647/34 i 2648/34
Dodatkowych informacji na temat warunków ogłoszonych przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203−205, tel. (032) 21−66−511 wew. 20, 36, 28 w godz. od 7.30
do 15.30. 
Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie, zamieszczeniu na stronie internetowej www.ledziny.pl, w biule−
tynie informacji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul.
Lędzińskiej do dnia przetargu.

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, 
iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55, 43−143 Lędziny − na okres 21 dni, tj.
od 11 czerwca 2008 r. do 2 lipca 2008 r. − wywieszony został:

wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny,
a przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik Nr 1 do Za−
rządzenia Nr 0151/352/08 z dnia 10.06.2008 r. 
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13 czerwca w auli PZS dr
Janusz Trawka − prezes Gór−
nośląskiego Oddziału Polskie−
go Towarzystwa Informatycz−
nego wręczył atrakcyjne na−
grody, puchary i dyplomy naj−
lepszym młodym informaty−
kom z naszego powiatu. Spo−
śród 30 startujących w II Po−
wiatowym Turnieju Wiedzy
Informatycznej w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych
zwyciężył Łukasz Stokłosa
z Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach (PZS zwyciężyło
również w rywalizacji zespo−
łowej). Najlepszym informaty−
kiem wśród gimnazjalistów
okazał się Michał Sosna
z Gimnazjum nr 1 z Bierunia
(które drużynowo również by−
ło najlepsze). 

Celem turnieju zorganizowa−
nego przez PZS była populary−
zacja wiedzy informatycznej
oraz wyłonienie uczniów posia−
dających największy zakres
wiadomości i umiejętności z za−
kresu technologii informacyjnej
i informatyki. Zdaniem J. Traw−
ki cel ten został osiągnięty, dzię−
ki wysokiemu poziomowi wie−

dzy uczestników i niełatwym
zadaniom z którymi zmierzyli
się uczestnicy turnieju. 

Organizatorem konkursu był
Krzysztof Żogała. Nagrody
główne ufundowało Starostwo
Powiatowe w Bieruniu. /g/

Informatycy nagrodzeni

Uczniowie w Brukseli
W dniach 3−5 czerwca w Brukseli przebywali uczniowie Gim−
nazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi − zwycięzcy konkur−
su "Bliżej Unii" wraz z opiekunem. Oto ich relacja z pobytu.

Rozjarzona Bruksela. Naj−
bardziej kosmopolityczne mia−
sto jakie spotkaliśmy, oczywi−
ście pomijając Lędziny...

Katowice, 6 czerwca br.
miała miejsce odprawa auto−
karowa z Placu Andrzeja. Ro−
dzice udając rozżalenie powoli
udali się w kierunków do−
mostw. My również udając roz−
żalenie rozpoczęliśmy podróż
do Belgii. Tak… Łatwo powie−
dzieć! 18−godzinna podróż
odbiła się na nas piętnem.
W czasie jazdy uprawialiśmy
sporty ekstremalne, np. spanie
lub przebieranie się w toalecie
autobusowej.

W Brukseli znaleźliśmy się,
ponieważ wygraliśmy konkurs
"Bliżej Unii" (30 kwietnia
2008 r.), w którym nagrodą
był właśnie wyjazd do tego
miasta (opiekun gratis!). Nasz
krótki pobyt w tym jakże prze−
cudnym mieście, głęboko za−
padł nam w pamięć. Zwiedzili−
śmy min. Plac Wielki, urokli−
we uliczki starego miasta, ka−
tedrę Notre Dame wzorowanej
na paryskiej. Z rzeczy waż−

niejszych obejrzeliśmy siusia−
jącego chłopczyka (fontannę),
który jest symbolem Brukseli.
Z uwagi na zintensyfikowany
tryb wycieczki, to wszystko
odbyło się w ciągu 24 godzin.
Po katastrofalnej pobudce
i szybkiej "objazdówce"  do−
tarliśmy do celu naszej
podróży − Parlamentu Euro−
pejskiego. Uczestniczyliśmy
w mini sesji plenarnej na oso−
biste zaproszenie posła do Eu−
roparlamentu prof. Genowefy
Grabowskiej. Następnie wy−
słuchaliśmy krótkiego wykła−
du o strukturze i funkcjonowa−
niu Unii Europejskiej. Po sesji
fotograficznej udaliśmy się do
naszego ukochanego autoka−
ru. Po długich godzinach zje−
dliśmy ciepły posiłek koło Ha−
noweru. Potem poszliśmy
spać, a obudziliśmy się już po−
nownie na Placu Andrzeja
Katowicach.

Okiem laika w Brukseli jest
fajnie :).

Polecamy odwiedziny konta
w portalu Fotka.pl (BruXXell−
ki.fotka.pl), w celu zobaczenia
większej ilości zdjęć (zdjęcia
dostępne od dnia zakończenia
roku szkolnego).

/Monika Bator, 
Jakub Bodziony, 

Wojciech Haśnik, 
Aneta Żołna/

Brukselę − siedzibę Parla−
mentu i samo miasto − odwie−
dziła też Karolina Mroczka,
która wyjechała tam w 45−
osobowej grupie uczniów
z naszego województwa w na−
grodę dla najbardziej zaanga−
żowanego uczestnika projek−
tów realizowanych w Powia−
towym Zespole Szkół w Lę−
dzinach. Karolina Mroczka w Brukseli.
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Wyłonieni w eliminacjach
szkolnych miłośnicy prozy
i poezji w języku angielskim
rywalizowali w I powiatowym
konkursie "Szekspiriada 2008",
zorganizowanym 13 czerwca
przez Referat Współpracy
z Zagranicą Urzędu Miasta
i Powiatowy Zespół Szkół.
W kategorii szkół podstawo−
wych jury najwyżej oceniło
niezwykle sugestywną inter−
pretację utworu "The Spider"
(Pająk) w wykonaniu Ani Hyc−
ki z Jedynki. W kategorii szkół
ponadpodstawowych wygrała
Aleksandra Łasut z G−1 w Bie−
runiu, która przedstawiła frag−
ment "Romea i Julii" Wiliama
Szekspira. Kolejne lokaty w tej

kategorii wywalczyły Barbara
Krzyżowska z PZS i Claudia
Grabowy z G−2 w Lędzinach.

Laureatki otrzymały nagrody
w postaci udziału w dwutygo−
dniowych obozach językowych
Angmen Summer w Jastrzębiej
Górze. Zdobywczynie drugich
lokat wygrały uczestnictwo
w całorocznym kursie języka
angielskiego, a trzecich miejsc
materiały do nauki języka an−
gielskiego.

Nagrody, dyplomy i upo−
minki w imieniu fundatorów,
czyli Urzędu Miasta Lędziny
i SJO "Angmen" wręczyli za−
stępca burmistrza Mariusz
Żołna i dyrektor Mariusz Dro−
gokupiec. (wm)

Szekspiriada

R E K L A M A

Sprzedawca
− Kierowca

Zadania:
− obsługa klientów 

na wyznaczonych trasach 

w Gliwicach 

− sprzedaż produktów 

żywnościowych. 

Wymagania:
− prawo jazdy kat B,

− aktualna książeczka 

sanepidowska

Oferujemy:
− umowę o pracę

Kontakt:
mailowy: 

kat_image@startpeople.pl 
telefoniczny:
32 258 11 16FO
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EURO 2008
Kończą się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Po raz pierwszy w tej imprezie wystartowała re−
prezentacja Polski. Nic więc dziwnego, że polscy
kibice wspierali naszą drużynę jak tylko mogli. 

Euforia związana z EURO 2008 dotarła też
do Lędzin. Na drogach pojawiło się mnóstwo
samochodów z biało−czerwonymi flagami, po−
wiewały one także w wielu oknach, zdobiły bal−
kony. Lędzińskie puby w czasie spotkań Pola−
ków wypełniły się kibicami, którzy gorąco wie−
rzyli w sukces naszych piłkarzy. Największe
emocje towarzyszyły oczywiście pierwszemu
spotkaniu − z Niemcami. Jeszcze długo po jego
zakończeniu było słychać śpiewy kibiców, którzy
mimo porażki wierzyli w to, że w pojedynkach
z Austrią i Chorwacją reprezentacja Polski za−
pewni sobie awans do ćwierćfinału…

Oglądałem spotkanie z Chorwacją w gronie
zaprzyjaźnionych kibiców. Zastanawialiśmy się,
jak można grać tak słabo i być tak bezradnym
w starciu z rywalem, który występuje w rezer−
wowym składzie. W czasie meczu z Chorwacją
nie było już tych emocji, które przeżywaliśmy
choćby w meczu z Austrią, kiedy rzut karny
w ostatniej minucie pozbawił nas zwycięstwa.
Widząc brak wiary i zaangażowania u piłkarzy,
kibice szybko przestali wierzyć w sukces Pola−
ków. Atmosfera nie była podniosła ani wyjątko−
wa. Podejrzewam jednak, że nie byliśmy odo−
sobnieni w tych odczuciach. 

Pozostał żal, że po raz kolejny nasi piłkarze
zawiedli. Jednak jak wszyscy myślę i wierzę,
że w eliminacjach Mistrzostw Świata 2010 ro−
ku i w EURO 2012 spiszemy się znacznie le−
piej. /underek/

30 zawodników ze szkół podstawo−
wych, gimnazjów i szkół średnich wy−
startowało w turnieju szachowym z oka−
zji Dnia Dziecka, zorganizowanym
w ośrodku "Centrum" przez Urząd Mia−
sta i MOK. Nad przebiegiem zawodów
czuwali Janusz Gondzik i Józef Kaleta.

Wśród chłopców w kategorii gim−
nazjum − szkoły średnie zwyciężył Pa−
weł Kwaśniewski. Kolejne miejsca
zajęli Łukasz Stokłosa i Robert Bron−
cel. W grupie najmłodszych bezkon−
kurencyjny okazał się Radosław

Dzierżak, który wyprzedził Łukasza
Rotera oraz Arkadiusza Kowalskiego.
Miano najlepszej szachistki wśród
uczennic szkół średnich przypadło
Monice Warpechowskiej, w kategorii
gimnazjum zwyciężyła Barbara Smo−
leń, a najlepszą w grupie zawodniczek
ze szkół podstawowych była Katarzy−
na Wanat. /underek/

Zwycięzcom puchary oraz dyplomy
wręczyli burmistrz Wiesław Stam−
browski oraz przewodniczący rady
miasta Lędziny Piotr Gorzeń. /underek/ 

Szachy popularne 
wśród młodych

MKS − podsumowanie sezonu

W ostatnich czterech spo−
tkaniach sezonu lędzinianie
zdobyli 9 punktów, odnosząc
3 zwycięstwa. Nim jednak do
tego doszło, nasza drużyna
uległa w Ornontowicach
późniejszemu zwycięzcy gru−
py Gwarkowi, aż 0:6. Taki
wynik zezłościł jednak na−
szych piłkarzy i w następnych
meczach pokonali kolejno:
Krupińskiego Suszec 4:1,
LKS Bełk 5:3 oraz Orła Mo−
kre 4:1. 

MKS zajął ostatecznie 8
miejsce w ligowej tabeli, z do−
robkiem 45 punktów. Na ten bi−
lans złożyło się 13 zwycięstw,
6 remisów oraz 11 porażek.
Nasz zespół zdobył 62 bramki
(co daje nam piąte miejsce pod
względem liczby zdobytych

bramek), a stracił 54 gole.
Z tych 62 goli 39 padło z akcji,
3 po rzutach rożnych, 9 po rzu−
tach karnych, 6 bezpośrednio
z rzutu wolnego oraz 5 po do−
środkowaniach z takich rzutów.
Cieszy fakt, że nasi piłkarze
w porównaniu z poprzednim
sezonem zdobyli aż o 27 więcej
goli, co przełożyło się też na 10
punktów więcej i 3 miejsca wy−
żej w tabeli. U siebie lędzinia−
nie zdobyli 30 punktów (9
zwycięstw, 3 remisy, 3 porażki,
bramki 39−19), zaś na wyja−
zdach 15 (4 wygrane, 3 remisy,
8 porażek, bramki 23−35). 

Oto strzelcy bramek dla
MKS−u: 14 − Matysek, 11 −
Magiera, 9 − Gardawski, 8 −
Samek, 5 − Bomba, 3 − Napie−
raj, 2 − Brona, Gąsior, K. Fir−

lej, Karlik, Napieraj, M. Ro−
szak, Sopelewski, 1 − Gołaś,
sam. 

Oto zestawienie który za−
wodnik ile spotkań rozegrał
w całym sezonie, ile spotkań
zagrał w pełnym wymiarze
czasu oraz ile minut spędził na
boisku.

Łącznie wystąpiło 
30 graczy:

Bednarek 28/26/2465
Bomba 29/14/2160
Bortel 1/0/1
Brona 12/0/310
M. Dejas 2/0/30
Dendys 2/0/100
D. Firlej 8/0/320
K. Firlej 28/16/2409
Gardawski 30/24/2587
Gąsior 15/1/483
Gołaś 22/12/1730
Karlik 17/14/1493
G. Kostrzewa 5/0/140
Kryla 5/0/25
Matysek 30/28/2689

Mikotasz 11/9/930
Magiera 15/9/1308
Mokry 29/28/2590
Napieraj 9/0/170
M. Roszak 27/12/2032
R. Roszak 5/0/121
Sala 1/0/30
Salomon 7/0/51
Samek 29/14/2360
Simonicz 1/1/90
Sopelewski 23/19/1910
Sowik 17/0/352
Śliwa 14/0/464
Śliz 1/0/20
Wyskocki 8/0/180

Wszystkich kibiców zapra−
szam do udziału w głosowa−
niu na najlepszego piłkarza
MKS w rundzie wiosennej,
które odbywa się oficjalnej
stronie klubu www.mksledzi−
ny.pl Wybieramy także najlep−
szego gracza juniorów, którzy
zwyciężyli w swojej lidze,
a który to zespół przedstawi−
my w kolejnym numerze. /und/

Zakończył się sezon 2007/2008 w piłkarskiej klasie okręgo−
wej. Przychodzi czas na podsumowanie występów MKS Lę−
dziny. 
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Getin Bank SA, Placówka Franczyzowa
Chełm Śląski, ul. Śląska 85, 

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

− Było odlotowo − powie−
działa Danuta Bielewicz. − Su−
perowo − dodała jej córka
Marta. Tak najkrócej zrecen−
zowano imprezę plenerową,
kończącą 29 maja jubileuszo−
we obchody 60−lecia Miej−
skiej Biblioteki Publicznej. 

Grupa Maka Sapa z Katowic
urządziła na placu przy MBP
indiańską mini wioskę, którą
odwiedziło co najmniej 400
osób. Miłośnicy kultury i sztuki
Indian północnoamerykańskich
mogli zwiedzać tipi (indiańskie

namioty),  uczestniczyć w róż−
nych grach i zabawach, strzelać
z łuku, rzucać dzidą itp. Wielką
atrakcję stanowiły śpiewy oraz
pokazy tańców indiańskich,
w tym taniec obrazujący rywa−
lizację dwóch młodzieńców
o względy dziewczyny oraz
wspólne tańce z "czerwono−
skórymi". Można było też kupić
indiańskie pamiątki. Prawie
wszystkie dzieci skorzystały
z pomalowania swych twarzy
przez squaw barwami wojenny−
mi. (wm)

Indianie przy bibliotece

Czasem jesteśmy przesa−
dnie skromni, nie dowierzamy
swoim umiejętnościom, ale
kiedy już staniemy to rywali−
zacji, okazuje się, że nie tylko
nie jesteśmy gorsi, ale wręcz
lepsi od innych. Ostatnio udo−
wodnili to uczniowie naszego
Powiatowego Zespołu Szkół.  

Projekt i prezentacja multi−
medialna "Silnik i jego zasto−
sowania", przygotowana przez
Adama Chmielarskiego, Kon−
rada Gajkowskiego, Dawida
Malinę i Damiana Przybyl−
skiego, została najwyżej oce−
niona na regionalnym konkur−
sie projektów "Wpływ osią−
gnięć fizyki na rozwój cywili−
zacji", zorganizowanym 29
maja w Zespole Szkół nr 1
w Tychach.

Konkurs został przeprowa−
dzony pod patronatem Insty−
tutu Fizyki Uniwersytetu Ślą−
skiego w Katowicach (komi−
sja sędziowska pracowała pod
przewodnictwem dr Jerzego
Jarosza). Reprezentacja lę−
dzińskiego PZS startowała po
raz pierwszy. Była lepsza od
wielu drużyn bardziej reno−
mowanych szkół. /g/

Zwycięska drużyna fizyków
z PZS.

Silnikiem silni
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Rewelacyjna Sara Marzec
9 czerwca odbyła się szósta edycja lę−

dzińskiego triathlonu dzieci. Triathlon to
kombinacja trzech dyscyplin sportowych:
pływania, jazdy na rowerze oraz biegania.
Młodzi zawodnicy z Lędzin, Katowic oraz
Mysłowic rywalizowali najpierw na lę−
dzińskiej pływalni, by potem ścigać się ro−
werami na trasie wyznaczonej wokół sta−
dionu MKS, a następnie zakończyć zawo−
dy biegiem już na samym stadionie.

Po konkurencjach pływackich chłopcy
i dziewczęta z roczników od 1995 do 1998
na trasę wyścigu rowerowego wystartowa−
li z uwzględnieniem różnic czasowych,
z jakimi zawodnicy ukończyli starty na ba−
senie. Mimo, że tego dnia dokuczał skwar,
na trasie wyścigu i biegu nikt się nie
oszczędzał. Zawody stały na wysokim po−
ziomie. 

Zawodnicy lędzińskiej "Orki" spisali się
bardzo dobrze i przypadło im w udziale
wiele miejsc na podium. Wśród chłopców
z rocznika 1996 zwyciężył Radosław Oleś.
W tej samej grupie wiekowej wśród dziew−
czyn najlepsza była Sara Jarczak. W kate−
gorii dziewcząt starszych (1997 r.) bezkon−

kurencyjna była Sara Marzec. W rywaliza−
cji rocznika 1998 w swoich kategoriach
zwyciężyli Marta Bogacz i Krzysztof Świ−
stek. 

Pozostali lędzińscy zawodnicy, którzy
stanęli na podium to: Ewelina Ficek, Bar−
bara Karkoszka, Adam Adamus, Szymon
Freitag, Martyna Watoła, Karol Karkoszka,
Marcin Malczyk oraz Paweł Adamus. Naj−
lepszym przypadły medale, dyplomy,
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz brawa
od publiczności zgromadzonej na lędziń−
skim stadionie. 

Sara Marzec odniosła ponadto sukces
w rozegranych 30 maja Korespondencyj−
nych Mistrzostwach Polski. Zawody odby−
ły się na pływalni w Pawłowicach, gdzie
startowali zawodnicy z woj. śląskiego.
W tym samym czasie w innych miastach
kraju odbywały się podobne konkurencje
pływaków z tego rocznika. Następnie wy−
niki dostarczono do Komisji Pływania do
Krakowa i stworzono ogólnopolską klasy−
fikację, według której Sara Marzec zdoby−
ła brązowy medal na dystansie 200 m sty−
lem klasycznym, była dwukrotnie czwarta

na 100 m stylem dowolnym i 100 m stylem
zmiennym oraz siódma na 200 m stylem
dowolnym. Serdecznie gratulujemy naszej
zawodniczce! /underek/
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Mijają dwa lata, odkąd Gim−
nazjum z Oddziałami Integra−
cyjnymi nr 2 rozpoczęło part−
nerską współpracę ze szkołą ZŠ
Haškova w czeskim Uničovie.
Pierwszym wspólnym przedsię−
wzięciem była realizacja pro−
jektu "Co nas łączy", mającego
na celu ukazanie (na fotografii)
zmian architektonicznych na
przestrzeni wieku w obu mia−
stach. W tym celu kilkakrotnie
organizowano spotkania w Lę−
dzinach i Uničovie. Efektem
była wydana w październiku
2007 r. publikacja książkowa
dokumentująca pracę czeskich
i polskich uczniów, ukazująca
Lędziny i Uničov "wczoraj
i dziś".

Realizacja projektu przebie−
gała tak dobrze, że postanowio−
no kontynuować współpracę.

1−6 czerwca zorganizowano
wspólnie Dni Czesko−Polskie.
Najpierw − na zaproszenie dy−
rektora szkoły, uczniów i ich ro−
dziców − do Uničova wyjechała
grupa lędzińskich gimnazjali−
stów z opiekunami. W Uničovie
na lędzinian czekały już atrakcje,
takie jak: wspinaczka górska,

zwiedzanie jaskini i zamku ry−
cerskiego, pieczenie kiełbasek,
międzynarodowe" potyczki siat−
karskie. Tradycyjnie uczniowie
zamieszkali w rodzinnych do−
mach swoich rówieśników, dzię−
ki czemu mogły doświadczyć
codzienności czeskich rodzin.

Rewizyta nastąpiła bardzo
szybko. Czescy goście przyje−
chali do Lędzin wraz z powraca−
jącą z wojażu młodzieżą naszego
gimnazjum. Uniczowianom zre−
wanżowaliśmy się, organizując
dla nich rozrywki takie, jak jazda
konna, zwiedzanie Sztolni Czar−
nego Pstrąga w Tarnowskich
Górach, Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach i Muzeum Mi−
syjnego Ojców Franciszkanów
w Katowicach−Panewnikach.

Obie wizyty były bardzo uda−
ne i z pewnością zaowocują dal−
szymi wspólnymi kontaktami
i przedsięwzięciami. /G/

14

Od 6 do 8 czerwca na zaproszeni burmistrza gościła nas dele-
gacja Uničova, złożona z przedstawicieli tamtejszego Urzędu
Miasta, na czele z wiceburmistrzem Daliborem Horakiem, oraz
z tamtejszych przedsiębiorców, którzy na Powiatowych Targach
Przedsiębiorczości
i Ekologii prezentowa-
li paliwo ekologiczne.
Stoisko Uničova, pre-
zentujące miasto, je-
go potencjał, walory
turystyczne, znajdo-
wało się obok nasze-
go. 

Czesi przywieźli
też zaproszenie na
obchody 795-lecia
ich miasta, które
odbędą 21-22
czerwca. W obcho-
dach zaplanowano
udział zastępcy bur-
mistrza Mariusza
Żołny, dyrektor MOK
Joanny Figury oraz wiceprezesa MKS Lędziny Edwarda
Urbańczyka. 

Burmistrz Stambrowski i przewodniczący Rady Miasta poje-
chali do słowackiej Revucy podpisać porozumienie o współpracy.

27 czerwca grupa lędzinian wyjedzie z rewizytą do Włoch do
Roccagorgi (również partnerskiego miasta Uničova). Roccagorga
to licząca ok. 4.500 mieszkańców miejscowość (jak wszystkie we
Włoszech - zabytkowa i historyczna) położona na wzgórzu Monte
Nero 86 km na południowy wschód od Rzymu, niedaleko Morza
Tyrreńskiego, otoczona gajami oliwnymi. 

- Chcemy rozeznać możliwości i warunki współpracy. Może na-
wiążemy jakieś kontakty z miejscową szkołą. Byłoby świetnie,
gdyby udało się tam stworzyć jakieś warunki wakacyjnego wypo-
czynku dla naszej młodzieży (na przykład jakiś biwak, pole na-
miotowe) - mówi Mariusz Żołna, zastępca burmistrza. /r/

Dni Czesko−Polskie
26-28 maja w Lędzinach go-

ściły dwie nauczycielki z portu-
galskiej szkoły ESCOLA SE-
CUNDARIA JOSE BELCHIOR
VIEGAS z miasta Sao Brás de
Alportel, na samym południu te-
go kraju, w regionie Algarve,
będącym siedzibą gminy o tej
samej nazwie). Celem było za-
poznanie się z systemem edu-
kacji w Polsce. Goście trafili do
Lędzin dzięki staraniom władz
miasta.

Obie portugalskie nauczy-
cielki, panie Maria i Fatima za-
poznały się z funkcjonowa-
niem Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2. Uczestni-
czyły w próbach do Koncertu
Majowego, organizowanego
przez szkołę, jak również
w zajęciach z języka angiel-
skiego. Ponadto zwiedziły za-
mek w Pszczynie i rezerwat
żubrów w Jankowicach.

W rozmowach z burmi-
strzem miasta Wiesławem Sta-
browskim, jego zastępcą Ma-
riuszem Żołną oraz dyrektorem
Gimnazjum nr 2 Henrykiem
Barcikiem rozważano możliwo-
ści współpracy portugalskich
i polskich szkół. /G/

Portugalskie nauczycielki
panie Maria i Fatima oraz
dyrektor gimnazjum Henryk
Barcik. 

Szkoła Podstawowa nr 1 zor−
ganizowała 5 czerwca uroczy−
ste podsumowanie swojego
udziału w międzynarodowym
trzyletnim projekcie "Skarb
ukryty w Tobie", realizowanym
w ramach programu Socrates
Comenius. Oprócz "Jedynki"
w projekcie tym uczestniczyły
też szkoły podstawowe z Mol
w Belgii, Tomelloso w Hiszpa−
nii i z Ciechanowa, podejmując
wspólne działania i tworząc tak
zwane produkty końcowe − pły−
ty CD i DVD z piosenkami cha−
rakterystycznymi dla danego
kraju i ulubionymi zabawami

dzieci, książki kucharskie i uro−
dzinowe, prace plastyczne na
temat przyjaźni i praw dziecka
itp. Koordynatorem projektu
była nauczycielka języka an−
gielskiego Anna Czarnota.

W Piaście przedstawiono
ciekawą prezentację multime−
dialną i świetnie zagraną przez
młodych artystów sztukę "Ma−
ły Książę", przygotowaną
przez Gabrielę Malinę, Kata−
rzynę Adamczyk i Beatę Siel−
ski do muzyki Karola Adam−
czyka, w scenografii Urszuli
Klyczki oraz Agnieszki i Prze−
mysława Czerniaków. (wm)

Socrates Comenius

R E K L A M A

ROZWIJAMY KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

Dalibor Horak odbiera od Jerzego
Buzka nagrodę dla czeskich przed-
siębiorców.
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ZNACZENIE WYRAZÓW:
Poziomo: 4. Pokaz, rewia. 7. Jedna

z dzielnic naszego miasta. 8. Ląd oto-
czony wodą. 9. Ośrodek Sportowo-
Rekreacyjny przy ulicy Lędzińskiej.
10. Daje słodkie mleko. 13. Za. 14.
Skorupiak prosionek. 16. Aureola. 17.
Cyfry w adresie. 18. Rysowanie
w metalu. 19. Wielkie drzwi. 20. Okres
w dziejach. 21. Rozsada. 22. Rozbiór
na składniki. 23. Składnik powietrza.

Pionowo: 1. Zespół wokalno-instru-
mentalny działający przy Gimnazjum
nr 2. 2. Apteka przy ulicy Lędzińskiej.
3. Kreska w odejmowaniu. 4. Polichlo-
rek winylu. 5. Ogół liter w danym alfa-
becie. 6. Powszechne uznanie, roz-
głos. 10. Klub Plastyka działający od
września 1996 roku. 11. Dzielnica Lę-
dzin. 12. Można je podziwiać w mu-
zeum w Koniakowie. 13. Gmina ko-
ścielna. 14. Dusigrosz, skąpiec. 15.
Męstwo, śmiałość. 

Fundacja Rozwoju Sportu,
Kultury Fizycznej i Turystyki
w okresie wakacyjnym, od 21
czerwca do 30 sierpnia, zapra-
sza do korzystania z odkrytego
basenu w Ośrodku Rekreacyj-
no-Sportowym "Zalew". W tym
czasie organizowane tam będą
liczne gry i zabawy dla naj-
młodszych.

Od 11 lipca Ośrodek Rekrea-
cyjno-Sportowy "Centrum" za-
prasza na krytą pływalnię. Od
niedzieli do czwartku w godzi-
nach 9.00 - 21.45, a w piątki
i soboty w godzinach 9.00 -
22.45. (Uwaga: godziny ogólno-
dostępne mogą ulec zmianie!).
W ramach akcji Fundacja dzie-
ciom" FRSiKF zachęca dzieci
i młodzież do korzystania z pły-
walni krytej w godz. 9.00 - 16.00.
Cena biletu ulgowego wynosi
2,00 zł za pierwszą godzinę.

Od 23.06.2008 r. do
29.08.2008 r. w Miejskim
Ośrodku Kultury będą prowa-
dzone zajęcia dla dzieci.

Zajęcia będą trwały od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach od 10.00 do 13.00

PONIEDZIAŁKI:  dzień
bajek na DVD, gier i zabaw

WTORKI: zajęcia pla-
styczne prowadzone przez in-
struktorów Agnieszkę i Prze-
mysława Czerniaków 

ŚRODY: origami, szydełko-
wanie, haftowanie - zajęcia z rze-
miosła artystycznego pod kierow-
nictwem Danuty Karkoszki z Do-
mu Dziennego Pobytu Seniora 

CZWARTKI: gry i zabawy
w ogródku MOK - plener 

PIĄTKI: Niespodzianki!!!
(wycieczki, wyjazdy plenerowe
i inne).

Dzieciom prosimy zapewnić
prowiant na czas trwania zajęć
(kanapka + napój).

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 10 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
Wśród osób, które do 4 lipca nadeślą do Referatu  Edukacji, Kultury i Spraw Społecz-

nych Urzędu Miasta (ul. Lędzińska 47; II piętro) poprawne rozwiązanie, rozlosujemy 3
komplety upominków miejskich.

W nocy z piątku na sobotę
(7/8 czerwca) wandale znów
poszaleli − zniszczyli aż dzie−
więć różnego rodzaju znaków
drogowych na ulicy Paderew−
skiego. Prawdopodobnie
sprawcami tego czynu była
kilkuosobowa grupka mło−
dzieży, która wieczorem piła
alkohol obok boiska piłkar−
skiego przy ul. Asnyka i pa−
stwiła się nad pniakiem drze−
wa, a także wyrwała cemento−
wą płytę z widowni.

Niszczenie znaków trwało
zapewne wystarczająco długo,
więc ciśnie się pytanie: czy
nikt z właścicieli posesji przy
ul. Paderewskiego albo przy−
padkowych świadków tych

wyczynów nie zdążył czy nie
chciał zatelefonować na poli−
cję? Czy jesteśmy społeczeń−
stwem obywatelskim, skoro
rzadko i niechętnie reagujemy
na niszczenie naszego wspól−
nego mienia, nie jesteśmy
skłonni do współpracy z poli−
cją i strażą miejską?

Służby miejskie naprawiły
w następnych dniach szkody −
wyprostowały bądź osadziły
na nowo znaki drogowe. (wm)

Wandale wciąż aktywni

Jeden ze zniszczonych znaków na ul. Paderewskiego,
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Według wandali wiata jest nie po to, żeby chronić przed de-
szczem i wiatrem, ale żeby była przewiewna. Takie przewiew-
ne wiaty stoją nie tylko przy ul. Lędzińskiej, ale także w in-
nych punktach naszego miasta. 
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50 lat temu ukończyli dwie ówczesne hołdunowskie szkoły podstawowe - Jedynkę i Dwójkę. 7 czerwca spotkali się, by godnie
uczcić ten jubileusz. Uczestniczyli w kościele Chrystusa Króla w mszy dziękczynnej, którą w ich intencji odprawił i okolicznoś-
ciową homilię wygłosił ks. kanonik Józef Przybyła, potem udali się do restauracji Pinocy, gdzie do późnej nocy biesiadowali i
bawili się, wspominali dawne czasy, mówili o swoim życiu rodzinnym i zawodowym, ale także ochoczo tańczyli (najchętniej z
dawnymi szkolnymi miłościami. Jak powiedziała Maria Pawlik, przewodnicząca komitetu organizacyjnego imprezy, uczestnicy
tego wieczoru mają zamiar spotkać się ponownie już za rok.
Na zdjęciu 46 absolwentów SP-1 i SP-2 w Hołdunowie z roku 1958 i ich goście. W pierwszym rzędzie, od prawej ks. kanonik
Józef Przybyła oraz byli nauczyciele: Leon Guznar, Waleria Gawlas-Lelonek, Konrad Miśka, Franciszka Ziebula-Skutela, Jan
Górski i Bronisław Brożyna. (wm)

− Na szczęście trybi tylko
przy ziemi. Zmienne ruchy pio−
nowe powietrza dają się nam
we znaki tylko w początkowej
fazie lotu modeli. Wyżej termi−
ka jest normalna a nie wąska.
Tworzące się chmury mają sze−
roką podstawę i dzięki temu
szybowce mogą wznosić się
wysoko oraz długo latać − tak
uspokajał modelarzy Janusz
Musik, sędzia główny zawo−
dów i wieloletni instruktor mo−
delarstwa, martwiących się
o warunki pogodowe.

Aż 43 reprezentantów szkół
podstawowych i gimnazjów
naszego powiatu rywalizowało
podczas X Powiatowych Za−

wodów Modeli Szybowców
wolno latających na lądowisku
motolotni w Hołdunowie.

Lędzinianie byli gościnni
i pozwolili tym razem zwycię−
żać innym. W klasie rzutek,
czyli modeli wypuszczanych
z ręki, najlepsi byli bojszowia−
nie Krzysiek Rudecki i Angeli−
ka Nowak, którzy wyprzedzili
Wojtka Śmiłowskiego i Dawi−
da Karpińskiego z Imielina
oraz Rafała Loskę z Lędzin.
Z kolei w klasie modeli holo−
wanych F 1 − A 1/2 bojszowia−
nom zrewanżowali się chłopcy
z Imielina − wygrał Kamil Sto−
lorz przed swym bratem Tom−
kiem i Danielem Jędrzejcza−

kiem z Bojszów oraz Kamilem
Zdebikiem i Romanem Musio−
łem z Lędzin. W klasie F 1 −
A 1 wystartowali tylko dwaj lę−
dzinianie. Jakub Sroka wygrał
z Łukaszem Grabowskim. Je−
dyną reprezentantką naszego
miasta która stanęła na podium
była Olga Wiśniewska − jej mo−
del szybowca został uznany za
najlepiej wykonany i zdobyła
piękny puchar.

Medale, nagrody i dyplomy
wręczył Marek Bania, radny
i członek Zarządu Powiatu.

Tradycyjnie odbyły się też
widowiskowe pokazy modeli
RC, czyli zdalnie sterowanych.
Prezes Zarządu Powiatowego

Ligi Obrony Kraju Franciszek
Musioł sprawił wszystkim nie−
spodziankę. Na jego zaprosze−
nie wylądował ultralekki samo−
lot, który pilotował Michał Sto−
lorz z Imielina, członek Aero−
klubu Katowickiego (ojciec
wspomnianych Kamila i Tom−
ka). Być może hołdunowskie lą−
dowisko po raz ostatni posłuży−
ło do rozgrywania tego rodzaju
zawodów modelarskich, gdyż
prawdopodobnie już w przy−
szłym roku na tym terenie roz−
poczną się prace związane z bu−
dową drogi ekspresowej. (wm)

Wysokie loty

Samolot ultralekkki wzbudzał nieustanne zainteresowanie nie tylko dzieci i młodzieży.

Ola Wiśniewska jako jedyna
z Lędzin odniosła zwycięstwo
w kategorii na najlepiej wyko-
nany model.
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